
 

 7פרק    -עבדו מובאשר   

 בים במהלך מלחמת ההתשה.  המאבק

 תרגום מערבית: יצחק ורדי 

 עריכה מקצועית: גואטה שלמה 

 

 הקדמת העורך המקצועי 

, בעל תואר משפטים מאוניברסיטת קהיר, בעל תואר מגיסטר ביחסים 1937עבדו מובאשר , יליד 

בינלאומיים, עמית במכללת ההגנה האזרחית באקדמיה ע"ש נאצר. היה בתפקיד של עורך צבאי במערכת 

. בהמשך שימש 1968-1969ובמערכת "אלאהראם" בשנים   1958-1968העיתון  "אח'באר אליום" בשנים 

 . 1977-1985אש הדסק הצבאי באותו עיתון בשנים כר

ככתב צבאי פרסם מספר ספרים כגון; אנשי אוקטובר, יומן אוקטובר בסיני ובגולן,  ביוגרפיה של שר 

' , מלחמת איראן/עיראק ועוד. "אילת "המלחמה מוחמד צאדק, סיפור הטבעתה של המשחתת הישראלית '

. היינו מימיו של השליט המצרי 1974עד  1800י בין השנים תולדות חיל הים המצר אחד הספרים שכתב הינו  

 מוחמד עלי ועד הנשיא אנואר סאדאת.

הספר תולדות חיל הים המצרי התפרסם במספר  מהדורות  כולן בשפה הערבית. לפני מספר שבועות 

במצרים והגיעה לישראל בשבועות האחרונים     2019נרכשה המהדורה הרביעית שיצאה לאור בשנת 

 בות מכר של עמיתנו פסח מלובני.   באדי

 

העורך  - המתרגם מערבית & גואטה- על פניו נראה שהספר הינו בעל ערך היסטורי ולפיכך הצוות הקבוע )ורדי

המקצועי(  החליט לתת עדיפות תרגום לפרקים העוסקים בתולדות הסבבים המלחמתיים  בין חיל הים 

ועריכת בשלב זה נעשה מאמץ של תרגום .  20-ה המצרי לחיל הים הישראלי במחצית השנייה של המאה

 הבאים  פרקיםה

 .  1( 1967מבצע קדש ומלחמת ששת הימים )מלחמת יוני  -6פרק  •

 הנושא המרכזי של מסמך זה  - מלחמת ההתשה -7פרק  •

 .2היא מלחמת יוה"כ -1973מלחמת אוקטובר  - 8פרק  •

ובאשר )לפחות בפרקים שתורגמו עד כה( איננה משקפת מחקר עיון בפרקים לעיל, מלמד כי כתיבתו של מ

 על מקורות מידע ראשוניים.   הוא מתבססהיסטורי אובייקטיבי  מעמיק ולא תמיד אקדמי 

מתבסס  לא מעט על ספרים שנכתבו על   עוסק כאמור בזירה הימית במלחמת ההתשהמובא להלן, ה  7פרק 

כן הוא ק( הגנרל צאדכרונות יז שלו על  משחתת אילת וספרעל הטבעת ההמפורט שלו ידו )כמו הספר 

מפקד חיל הים המצרי  אדמירל מחמוד פהמי שהיה   רונותיו שלכספר זימתבסס לא מעט בפרק זה על 

לפיכך . שימש כראש המבצעים של חיל הים  67כשקודם לכן מיוני  1972ר עד אוקטוב 1969מספטמבר 

 בתחום הימי.  ואת היחסים המורכבים עם הסובייטים סוקר רבות את מלחמת ההתשהו של פהמי ספר

 
 מת ששת הימיםהמידע שנכלל בפרק זה שולב בחלקו במאמר של העורך המקצועי שנושאו: חיל הים המצרי לקראת ובמהלך מלח 1

  NERlHrA/view-ANuto7NaN8wDN4yp-https://drive.google.com/file/d/1x5pm9kY 

 
 נערך והופץ בנפרדתורגם ,  , אודות הזירה הימית במלחמת יוה"כ מנקודת ראות מצרית ,  פרק זה  2

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://archive.kippur-center.org/arab-sources/am-k-war-8.pdf 
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 מיםג ספרו של מחמוד פהמי ואף הופצו מספר פרקים מתורעל מן והעורך המקצועי שקדו לא מעט גהמתור

וכחי של עבדו מובאשיר לא יהיו חידושים מרעישים. למרות זאת הוחלט לתרגם פרק ממנו ויתכן כי בפרק הנ

 . תולדות חיל הים המצריל בהקשר זה ולערוך אותו למען שלמות היריעה

בעריכה איכותית ובלא מעט מקומות יש כפילות  וין כי כתיבתו של עבדו מובאשיר איננה "מצטיינת"מראש יצ

 משתקפים על ידו. פי שהם מייגעת. למרות זאת הוחלט להביא את הדברים כ

לן הינן לההערות השוליים בגוף המסמך ם הפרק לעברית פרי עבודתו של יצחק ורדי. מכאן ואילך תרגו

 . מטעמו של העורך המקצועי

 והם מובאים על ידי המתורגמן בסוף הפרק. רק זה עצמו יש הערות שוליים לפהמצרי יש לצין כי למחבר 

 קריאה מהנה למי שמתעניין בנושא 

 

 

 

 

 247עמוד 

 : 3טיבוע שתי ספינות טורפדו במרסא סאדאת 

סאדאת, בגדה המערבית של מפרץ  אנשי צפרדע ישראלים פשטו על שתי ספינות טורפדו מצריות שעגנו במרסא

 4סואץ, והטביעו אותן. אנשי הצוות ניצלו. 

 בערב  1967ביולי  11טיבוע שתי ספינות טורפדו מול הבסיס הימי בפורט סעיד ביום 

הבסיס הימי בפורט סעיד הורה לספינות הטורפדו בבסיס לצאת לסיור כדי להתעמת עם מטרות ימיות עוינות 

,  236 – ו  225יצאו ספינה מספר  1967ביולי  11דקות בערב  45-בשעה תשע ושהתגלו על מסכי המכ"ם. 

הוראות המפקד היו לעזוב את בפיקוד סרן ממדוח שמס.  יהבפיקוד סרן עוני עאזר מפקד הסיור, והשני נההראשו

 הבסיס בהאפלה גמורה. הוא הפליג ראשון מקדימה והספינה השנייה אחריו. 

על מטרות עוינות. המטרה  225סט"ר -הנמל דיווח האחראי על המכ"ם בכאשר הגיעו שתי הספינות אל פתח 

ספינות טורפדו. נוצר קשר בין ספינת הפיקוד   5ושלוש  " אילת"שגילה המכ"ם הייתה המשחתת הישראלית 

 והספינה השנייה ודיווח על המטרות העוינות, והמפקד עוני הורה להיכנס אתן לקרב. 

 824עמוד  

לפנות אליה  –לאחר שקיבל דיווח על הספינה העוינת  -שמס, מפקד הספינה השנייה, החליט  סרן ממדוח

במהירות המקסימלית. כתוצאה מהקרב הספינה המצרית נפגעה קשות, והקשר האחרון ממנה כלל דיווח על 

 שריפה שפרצה ובקשה לעזרה, ולאחר מכן נקטע הקשר. 

והבקשה לעזרה, וכמו כן הוא ביקש תאורה כדי  236עה בסט"ר ספינת הפיקוד קיבלה דיווח מהבסיס על הפגי

שיוכל לשוב אל הבסיס, לאחר שהבין את עומק היתרון של האויב. האויב הימי האיר את האזור תוך שימוש 

 
"הפשיטה כמבצע מקדים למבצע   1969ספטמבר  7-ב שהתבצע על ידי הקומנדו הימי הישראלי " המחבר מתכוון למבצע "אסקורט 3

  ספינות טורפדו של חיל הים המצרי 2. במבצע "אסקורט" הושמדו בגדה המערבית של צפון מפרץ סואץ )מבצע "רביב"(  המשוריינת" 
 לגדה המזרחית של צפון מפרץ סואץ. לוחמים של השייטת נהרגו בדרכם חזרה   3תקלה טכנית    אולם למרבה הצער בשל

 
צומה של  בעי 69פותח את הפרק אודות מלחמת ההתשה בתיאור קצר של אירוע שהתרחש בספטמבר   מאוד מוזר שמחבר הספר 4

ששת הימים. ניתן להעריך כי פתיחה  ומיד לאחר מכן הוא חוזר בחלון הזמן לתיאור אירועי הזירה הימית לאחר מלחמת   מלחמת ההתשה
פואד ד'יכרי ובמקומו מונה מחמוד פהמי, גיבורו של פרק זה בעיניו    " הודח מפקד חיל הים המצרימבצע "אסקורט בשל זו נובעת מכך ש

 של המחבר. 
 
 . 3רפדו ולא  ינות טו ספ  2  "אילת " יחד עם המשחתת   שראלי השתתפו במבצע זה מהצד הי 5



 ובתוך כך הייתה ספינת הפיקוד נתונה לאש מרוכזת, וכלי השיט של האויב הצליחו להקיף אותה. בפצצות תאורה,

חליט להיכנס בין המבנה העוין על מנת לנטרל את האש שלהם, כך שהימצאותו בין כלי השיט  המפקד עוני ה

העוינים ובקרבתם תחצוץ ותמנע מן האויב את האפשרות לירות עליו והספינה שלו לא תיפגע מהאש הזאת. 

 .225סט"ר -האויב שם לב לתכנית של המפקד המצרי והוא תמרן כדי להתרחק מ

, לפצצות תאורה ואש מרוכזת, והוא החליט ר את הספינה שלו חשופה שנית לאש האויבכך מצא סרן עוני עאז

לפנות במהירות מקסימלית להתנגש במשחתת במרכזה. מספר אנשי צוות נהרגו וביניהם התותחן ומפעיל המכ"ם  

  רגאא'י . המפקד סגן ימי קצין הראשון ) באש ריס במקור. הביטוי מתורכית (ומפעיל הטורפדו והחשמלאי וה

לדחוף את החיילים החיים למים כדי להצילם, והוא ביקש מסך עשן מירכתי הספינה. הוא התקדם  פקד  חטאתה

 ה גברה עליו אש האויב, ומהצוות ניצלו רק, אבל לפני שהגיע אלי," ילתא"במהירות מקסימלית לכיוון המשחתת 

 ארבעה חיילים.  

 

 924עמוד  

 6שטח – בקרב הימי הראשון שהוכרע על ידי טילי שטח  " אילת" טיבוע המשחתת הישראלית 

גילו מכשירי המכ"ם של בסיס פורט סעיד מטרה נעה בכיוון   בשעה תשע וחצי בערב לערך 1967ביולי  11ביום 

 6חק של ) בהמשך מוסבר שמדובר בתמרור ניווט במר פורט סעיד  מייל ימי מכוכב 18 -במרחק של כמעלות  68

הורה  , לאחר שהתקיימה הערכת מצב במרכז המבצעים של הבסיס בפורט סעיד.  המתרגם ( –מייל מהחוף  

להעלות את דרגת הכוננות של פלגת ספינות הטורפדו, שאת    ,אל"מ ימי קצין מטה סמיח אבראהים ,מפקד הבסיס

   המבצעים במפקדת חיל הים  בראסבאותו הזמן הועבר דיווח למרכז  הפיקוד עליה קיבל סרן עוני אמיר עאזר.

 תין על המצב ועל ההחלטה של מפקד הבסיס לשלוח פלגה של ספינות טורפדו כדי לסרוק את המטרה.-א

רס"ן מחמוד  בשעה עשר שלושים וחמש התקיימה ישיבה במרכז המבצעים של בסיס פורט סעיד, ובה נכחו 

מפקד הבסיס תדרך  .הטורפדו ספינות, מפקד פלגת פדו, וסרן עוני עאזרזיאדה, מפקד קבוצת ספינות הטור

לבדוק את המטרה החשודה –בישיבה הזאת את סרן עוני עאזר לגבי המשימה שהוא ייעד לפלגה שלו והיא 

, שעגנה באותה העת בנמל, במקרה  7ולנסות למשוך אותה בהדרגה לטווח התותחים של המשחתת "סואץ"

ובאותה העת להימנע מלהיכנס לקרב עם מטרות עוינות כלשהן אלא שהמטרה תיכנס למים הריבוניים של מצרים,  

 במצב של הגנה עצמית לגיטימית. כלומר, במקרה שהפלגה תותקף באופן ישיר.  

 האפלה מוחלטת:

 ההנחיות של המפקד לפלגה ולמפקדה היו לשים לב ) לצאת ( בהאפלה מוחלטת. בשעה עשר 

    502עמוד  

בפיקוד סרן עוני עאזר מפקד הסיור   225בנמל. סט"ר  ספינות הסיור את הרציףוארבעים וחמש דקות עזבו שתי 

בפיקוד סרן  המתרגם (  - 236) כך במקור. נראה טעות הקלדה במקום  136בראש ואחריו הספינה השנייה מספר 

 ממדוח שמס.

במרחק של מעלות  80מיד עם הגעת הפלגה לפתח פורט סעיד בשעה אחת עשרה בערב פנה לקורס שנקבע לו, 

מייל. לרוע המזל, מרגע שהפלגה עזבה את נקודת הניווט "כוכב פורט סעיד" ארעה תקלה במכשירי המכ"ם  20

בשתי הספינות, ומפקד הפלגה לא יכול היה לשמור על הקורס הנכון שנקבע לו על ידי מפקדת הבסיס, כמו כן 

בשל תקלה במנועיה, ולכן   איננה כשירה ,, שסרן ממדוח שמס קיבל את הפיקוד עליה2התברר, כי ספינה מספר 

    לאורך ההפלגה. 1לא הייתה מסוגלת להדביק את הקצב של ספינה מספר 

 גילוי המטרה: 

 
מה שברור שמחבר    .1967להלן לתאר את קרב רומני ביולי   525-249, המחבר ממשיך בעמודים " אילת"למרות הכותרת בדבר טיבוע ה 6

 הספר היה זקוק לא מעט לעורך מקצועי. 
 
 בשירות חיל הים המצרי באותה עת.  תהי אחת ממשחתות מדגם "סקורי" שהי 7



הספינות לגלות את המטרה עקב התקלה במכשירי המכ"ם שלהם, הם לא היו בטוחים    בשל אי היכולת של פלגת

לגבי קורס ההפלגה, ומפקדת בסיס פורט סעיד ניסתה לתקן את הנתיב כמה פעמים באמצעות מברקים באלחוט,  

שבהם קבעה לו קורסים חדשים במטרה להתחמק מלהתקרב לטווח התותחים של האויב. אבל כל זה היה לשווא, 

דקות אחרי חצות הליל שמטרה עוינת מתקרבת אליו במהירות. מפקד הבסיס הורה  15שכן מפקד הפלגה דיווח  

דקות אחרי חצות דיווח מפקד הפלגה למפקדת הבסיס על הופעת מספר    20. לו אחרי שתי דקות להימנע מקרב

שלא הגיע שום דיווח   דקות 12מטרות עוינות וכי מתנהל אתן קרב לאחר שהיה נתון לאש תותחיהם. לאחר 

אחרי חצות הליל   32ממפקד הפלגה על מה שקורה בשטח, שלחה לו מפקדת הבסיס מברק באלחוט בדקה 

לאחר חצות הליל, אז דיווח  46מפקד הפלגה הצליח לדווח על מצבו רק בדקה וביקשה ממנו לדווח על המצב. 

 שהפליגה בעקבותיו,  2למפקדת הבסיס שאש פרצה בספינה מספר 

 

 

 

   125וד עמ 

נפגעה והוא אינו מסוגל  1אחר חצות דיווח מפקד הפלגה למפקדת הבסיס, שספינת הפיקוד מספר  50ובדקה 

עדיין מושבתת בשל השריפה שפרצה בה. סרן עוני ביקש מהבסיס סיוע כדי   2להיכנס לקרב, וכי ספינה מספר 

 ספינות ספגו.  לקבוע את מיקומו, משום שהוא החליט לחזור לנמל בשל הפגיעות ששתי ה

מעלות וכי מספר מטרות עוינות עדין מנהלות אתו  230כעבור דקה אחת דיווח סרן עוני עאזר שהקורס שלו הוא 

קרב. היה זה הדיווח האחרון שקלטה מפקדת בסיס פורט סעיד ממפקד פלגת ספינות הטורפדו, והקשר ביניהם 

לגה, הבינה מפקדת הבסיס שכלי השיט העוינים נותק סופית. לאחר שנכשלו כל הניסיונות ליצור קשר עם הפ

 הצליחו להטביע את שתי ספינות הטורפדו המצריות אחרי קרב שנמשך לא יותר מחצי שעה.  

 : "אילת"מערכת 

ושלוש  " אילת " השעה שנמשך הקרב, הסתמך הכוח הימי של האויב, שהיה מורכב מהמשחתת   תחצימבמשך 
ספינות טורפדו, על העליונות המספרית ועליונות כוח האש בהשוואה לכוח האש של שתי ספינות הטורפדו  8

,  יהבפיקוד סרן ממדוח שמס נפגעה, ניסה סרן עוני עאזר, מפקד הספינה השני 236ולאחר שספינה  המצריות . 

ליחו  לשוב לבסיס. וכדי למנוע ממנו לצאת משטח הקרב האיר האויב את האזור בפצצות תאורה, ויחידות האויב הצ

 הקיפו אותו, ואז היו עוני עאזר ואנשיו נתונים לאש מרוכזת. לגלות את מיקום הספינה ו 

 נטרול אש האויב: 

 תו בין כלי השיט העוינים ובקרבתםימצאועל מנת לנטרל את האש שלהם. ה המפקד עוני החליט להיכנס ביניהם

מהאש הזאת. האויב שם לב לתכנית  , על מנת שלא ייפגעו כלי השיט שלהםהירי עליו )הייתה אמורה ( למנוע את 

, וסרן עוני עאזר עם הספינה שלו היו שוב נתונים מחדש  225סט"ר -של המפקד המצרי ותמרן כדי להתרחק מ

 ש מרוכזת. הוא החליטתחת אש האויב, לפצצות תאורה וא
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לפנות במהירות מרבית ולהתנגש במשחתת במרכזה, כאשר כמה מאנשי הצוות כבר היו הרוגים, וביניהם  

 חטאתה רגאא'י. הוא הורה למפקד סגן ימי מכ"ם  ומפעיל הטורפדו והחשמלאי והקצין הראשוןהתותחן ומפעיל ה

ות צל, והוא ביקש מסך עשן מהירכתיים והפנה את חרטום במהירשאנשי הצוות החיים יקפצו למים כדי להינ

סט"ר הגיע למטרתו הכריעה אותו אש האויב, ומהצוות ניצלו רק  ה-אבל לפני ש. " אילת" רבית לכיוון המשחתת מ

 ארבעה חיילים.  

כשהיא מניפה על התורן שלה את סמל הניצחון,   החלה להפליג " אילת" מפקד המשחתת ראה בכך ניצחון גדול, וה

ישראלי. קדמה לו השתתפותה   – מטאטא ודגל. לא היה זה ניצחונה היחיד בהיסטוריה של הסכסוך הימי המצרי 

 
 , יחד עם המשחתת "אילת"ספינות טורפדו 2רק   השתתפו בקרב זה ד הישראלי כאמור בצ 8



, כאשר מפקדה התקרב באומץ כדי 1956אול" בשנת -אל  םה "אבראהיבתפיסתה של  " אילת " של המשחתת 

 חר תפיסת המשחתת שינתה ישראל את שמה ל"חיפה".  . לא1956להפגיז את נמל חיפה במהלך מלחמת 

. מפקדת הבסיס הימי שלחה שתי ציידות צוללות וספינת טורפדו  החל מבצע החילוץ 67ביולי  12שון של באור רא

אחת, ורשות תעלת סואץ השתתפה במבצע על ידי משלוח של ארבע ספינות גדולות, וגם מפקדת החופים שלחה  

 דיג אזרחיות.   ספינה בנוסף לשתי סירות

בנוסף לכל אלה השתתף גם חיל האוויר במבצע החילוץ . נשלחו שני מטוסי סיור כדי לבדוק את האזור באופן  

ביולי דיווחו שני  12בשעה שמונה בבוקר להגנה על מבצע החילוץ.  אווירית הורה לקיים מטרייה ניתנה מלא, ו

מערבית לפורט סעיד, ולמרות המאמצים הגדולים של   מטוסי הסיור שהם רואים שני כתמי שמן גדולים צפונית

ספינות החילוץ הם הצליחו לאתר רק ארבעה חיילים שנותרו בחיים מצוות ספינת הפיקוד. אחת מהספינות של 

רשות תעלת סואץ איתרה את הגופה של החלל סרן עוני עאזר מפקד הפלגה, והביאה אותו לנמל. בכך הגיע 

 חיילים.   28 -מספר החללים לששה קצינים ו
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 העובדות לאחר הקרב: 

תין -מניתוח הקרב שהתבצע במרכז המבצעים של בסיס פורט סעיד ובמרכז המבצעים במפקדת חיל הים בראס א

 התבררו העובדות הבאות:

כלי השיט הישראלים נמצאו במים הבינלאומיים, כלומר מחוץ למים הריבוניים המצריים ) גבול המים   -1

מייל ימי. בסוגריים במקור (, וזה מה שהניע את מפקדת בסיס פורט סעיד ואת מפקד הפלגה   12הריבוניים 

על   234פר  של ספינות הטורפדו להימנע מלחשוב להיכנס לקרב אתם, שכן החלטת מועצת הביטחון מס

, ולשום מפקדה צבאית מקומית לא הייתה 67ביוני  8הפסקת האש בין מצרים לבין ישראל הייתה בתוקף מאז 

סמכות להוציא פקודה להפר את ההחלטה הזאת ולפתוח באש על מטרה עוינת מחוץ למים הריבוניים אלא 

 במצב של הגנה עצמית לגיטימית.  

תנהג באותה הדרך בהתאם לחוקים הבינלאומיים, אבל מה שקרה היה מצופה מצד כלי השיט הישראליים לה

זה ששתי הספינות המצריות היו נתונות לירי מפתיע מצד כלי השיט הישראליים במהלך שיוטן במים  

 הבינלאומיים.  

התקלה שקרתה במכשירי המכ"ם של פלגת ספינות הטורפדו גרמה לטעות בכיוון ההפלגה של הפלגה,  -2

מול כלי השיט  נכשלו, ואז מצאה עצמה הפלגה לפתע מצד מפקדת הבסיס לכיוון הנכוןוניסיונות ההכוונה 

 שכללו משחתת ושלוש ספינות טורפדו.  הישראליים, שהתברר 

מ"מ שבהן היו הספינות הישראליות   40המצב בתחילת הקרב היה לטובת האויב מכל הבחינות. תותחי  -3

מ"מ, שהיו על גבי בספינות המצריות. ספינה   25מתותח חמושות היו בעלי טווח ואפקטיביות גדולים יותר 

בשל התקלות במנועיה, וזה מנע מהן לסייע זאת לזאת באש.  1נמצאה הרחק מאחורי ספינה מספר   2מספר 

מעבר לכך המשחתת הישראלית לקחה חלק פעיל ) בקרב ( על ידי שימוש במכשירי המכ"ם המיוחדים שלה 

שראלים למטרותיהם. כמו כן השתתפה ) המשחתת ( בירי פצצות תאורה בהכוונה מדויקת של הסט"רים  הי

   סביב שתי ספינות הטורפדו המצריות,והאירה את כל האזור 
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הישראלים לגלות את מיקומן במדויק ולשפוך עליהן אש תופת מתותחיהם, בעוד   סט"רים-אפשר לוזה 

 הספינות המצריות לא יכלו לראות את ספינות האויב, שהיו מוסתרות בחשכה. 

מתוך הרישומים הרשמיים התברר, שמפקד הפלגה לא ביקש ממפקדת בסיס פורט סעיד להוציא לו הוראה   -4

מו כן התברר, שמפקדת הבסיס לא הוציאה לו הוראה כזאת כלל וכלל  להיכנס לקרב עם המטרות העוינות. כ

כמה  )כלומר, מפקדת הבסיס לא הוציאה שום הוראה להיכנס לקרב ואחר כך ביטלה אותה כפי שציינו  

ס לקרב עם כלי  נהעובדה שסרן עוני עאזר, מפקד פלגת ספינות הטורפדו, נכ .כותבים. בסוגריים במקור ( 

מיד כשנפתחה עליו אש  על דעת עצמו ומתוך הגנה עצמית לגיטימית על יחידתו השיט הישראלים היה 

סרן עוני עאזר לא ניסה להימלט מהקרב עם האויב  2מתותחי האויב. ולמרות התפוצצות ספינה מספר  



לנסות ולהתקדם  –למרות עליונות האויב עליו ולמרות האש האינטנסיבית  –)ולשוב( לבסיסו, אלא היה נחוש 

לאחר  50 -אלא רק בדקה ה ,בכיוון כלי השיט הישראליים ולא להחליט לשוב לבסיס 1פינה שלו מספר עם הס

, שהוא קיבל את הפיקוד עליה, נפגעה 1, כאשר דיווח למפקדת בסיס פורט סעיד שספינה מספר חצות הליל

את שתי  באופן שלא אפשר לו להשתתף בקרב. אלא שהגורל לא שפר עליו והאש שאחזה בספינה הביאה

לאותו הגורל, ולאחר זמן קצר צללו למעמקים כשהם רושמים את מעשי הגבורה  2 -ו  1ספינות הטורפדו, 

 וההקרבה הנאצלים ביותר.

עקב הקרב הוצא מפקד הבסיס אל"מ ימי סמיח אבראהים לגמלאות על פי הנחות המפקד הכללי של הכוחות 

הגישה הייתה, שהוא היה חייב להחזיר את פלגת   המזוינים, לאחר שיוחסו לו חלק מהשגיאות הטכניות.

הסט"רים לבסיס בפורט סעיד מיד עם גילוי התקלה במכ"ם שלהם, במקום הניסיונות הכושלים לתקן את 

כמו כן נרשמה לחובתו הטעות בהוראה החוזרת ונשנית למפקד   הקורס של הפלגה באמצעות האלחוט. 

 אחר חצות הליל, שמטרה 15 -יווח לו בדקה ההפלגה להתחמק מקרב עם האויב, כאשר עוני ד
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להניח למפקד הפלגה באותו המצב לבצע על פי  עוינת החלה להתקרב אליו במהירות, בעוד שחובתו הייתה 

הערכת המצב האישית שלו, מה גם שהוא כבר הורה לו להימנע מקרב במהלך התדריך, שהתקיים בשעה 

 המבצעים של הבסיס טרם צאתו למשימה שהוטלה עליו. עשר וחצי לערך בערב במרכז 

 

 : 9" אילת"טיבוע 

 

מלבד במפקדת חיל הים ובמפקדת הכוחות המזוינים  נראה הכול שקט 1967באוקטובר  21ביום שבת בערב 

המצריים. כמה דקות קודם לכן הצליחו שתי ספינות טילים בקרב ימי, שנמשך כמה שניות, להשמיד ולהטביע 

 בתוך המים הריבוניים המצריים מצפון מזרח לפורט סעיד.   " אילת"אלית את המשחתת הישר

  בשעה חמש בערב היום התקרב כלי שיטהעולם שמע לראשונה מתוך הודעה של הפיקוד המצרי שאמרה: " 

של צי האויב לחופינו מצפון לפורט סעיד ונכנס למים הריבוניים שלנו בשעה חמש וחצי. כמה כלי שיט שלנו  

פלגת הסטי"לים דיווחה שהם  -. כל יחידותינו שבו בשלום לבסיסן". למרות שב והטביעו אותואתו לקר נכנסו

של האויב הטביעו משחתת גדולה, הדיווח הראשון של הפיקוד נקט לשון זהירה והודיע על הטבעת "כלי שיט"  

 ולא ציין שזאת משחתת. 

 

 שתיקה ישראלית: 

 

השתיקה בישראל נמשכה שלוש שעות, ולאחר מכן יצא מברק ראשון מתל אביב ובו אישור שנערך קרב ימי  

ונפגעה משחתת. דובר צבאי ישראלי בתל אביב הודיע, שהצבא המצרי תקף משחתת ישראלית אחר הצהרים  

 ביום שבת ופגע  בה, בעת שהייתה בסיור מול חופי סיני.  

שהמשחת שנפגעה שלחה קריאות לעזרה, וספינות של חיל הים וחיל האוויר  הדובר הצבאי הישראלי הוסיף, 

הישראלי מיהרו להצלתה. הדובר אמר: "השלטונות בישראל דיווחו למשקיפי האו"ם , שהמטוסים וכלי השיט 

 ישראלים שנמצאים באזור יש להם מטרה אחת והיא, לנסות לסייע 
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באוויר ובים להעברת הפצועים שיישלחו  למשחתת שנפגעה". והוא הוסיף, שכעת מתקיים מבצע חילוץ מקיף 

 . כי רופאים הוזעקו מכל רחבי ישראלמיד לבתי החולים הצבאיים באשדוד ובאר שבע, ו

 

 SOS מהמשחתת : 

פגעתי. אנחנו דובר צבאי הודיע, כי מפקד המשחתת שלח מברק באלחוט בשעה שמונה בערב ובו נאמר "נ

נוטשים את הספינה". היה זה המידע הראשון, שעל פיו נודע לעולם אודות הקרב הימי הראשון בהיסטוריה  

 .  ים(-)טילי ים שטח –שהוכרע בטילי שטח 

 
עמודים לתיאור האירוע   50המחבר המצרי מקדיש להלן מעל  .  " אילת"ל הטבעת המשחתת  האירוע שלתיאור  כאן סוף סוף הוא מגיע  9

"אילת" גם משום שאירוע זה מהווה גולת הכותרת בראיית חיל הים המצרי ומאז הם חוגגים את יום הצי המצרי  של טביעת המשחתת 
המחבר עבדו מובאשיר כתב ספר שלם על אירוע זה כך שיש להניח כי התיאור בפרק זה מתבסס על התחקיר  במועד זה וגם משום ש

 ביחס לאירוע זה.בעבר שהוא ביצע 



הרחק מפורט  1967באוקטובר  20בנוגע לקרב הזה החלו ביום שישי  המרתקת המציאותותפתחויות האבל ה

סעיד, כאשר מבנה ישראלי המורכב מספינה חמושה ונחתת וגוררת ניסו לחצות את קו ההפרדה בין הכוחות 

הישראלים והכוחות המצרים במפרץ סואץ, והכוחות בבסיס חיל הים בסואץ עקבו אחר המצב מבלי להיכנס  

להן ופנו דרומה, ומפקדת הבסיס לאחר זמן מה שינו המטרות העוינות את הקורס שלקרב עם המטרות הללו.  

 הימי בסואץ הסיקה, שמטרת הניסיון הישראלי הייתה לבדוק את הדופק של הכוחות המצרים בבסיס. 

בפעילות   פורט סעיד הימי בבאותו יום שישי בערב הבחינו יחידות התצפית הטכנית והתצפית בעין בבסיס 

מייל ימי מול חופי פורט   25 –  13ובמרחשים שבין   ימית עוינת של כלי שיט ישראלים על קו המים הריבוניים

באוקטובר המשיכו יחידות התצפית הטכנית והתצפית בעין   21סעיד. ולאורך ליל יום שישי ועד לבוקר שבת 

 לעקוב אחר המצב. 

 

 שתי מטרות מצפון לפורט סעיד: 

זרח למגדלור פורט בשעה שבע ורבע בשבת בבוקר גילו אמצעי ההתרעה בבסיס שתי מטרות ימיות מצפון מ

קילומטר בקירוב. בסוגריים במקור (. לא היה  47  – 27מייל ימי )  25 –  15סעיד כשהן נעות במרחק שבין 

ברור לגמרי מה מטרת האויב בפעילות הזאת, אבל הבקרה המתמדת קבעה, כי שתי המטרות נעות מצפון  

 מזרח לפורט סעיד בדירוג, כלומר אחת מהן לוקחת קורס
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מייל, בעוד השנייה לוקחת באותו הזמן קורס בכיוון השני, על מנת  13שיקרב אותה לחוף עד למרחק של 

מייל, ולאחר מכן שתי הספינות מחליפות את הקורס כדי לתפוס את מקומה   20להתרחק מהחוף למרחק של 

 של השנייה.  

 

ניים נוספות. הקפטן של הספינה , והיו גם עיהעיניים המשיכו לעקוב אחר פעילות שתי הספינות העוינות

באוקטובר בבואו   21המצרית "תעלת סואץ" דיווח, כי במהלך התקרבותו לפורט סעיד ביום שבת בבוקר 

 מייל באזור שמצפון מזרח לפורט סעיד.   15ספינות מלחמה ישראליות במרחק 10מבירות, הוא ראה שתי 

נדריה, ובאותה העת הורה מפקד הבסיס הימי מיד הועבר דיווח למרכז המבצעים הראשי של חיל הים באלכס

בפורט סעיד להעלות את דרגת הכוננות של פלגת ספינות הטילים, שכללה שתי ספינות מדגם "קומר" בפיקוד 

סייד ג'אד אללה, והורה להן לצאת ולהילחם. כמו כן -וסרן ימי לוטפי א דאל ואחסרן שאכר אחמד שאכר עבד 

 כל כלי השיט שהיו בו לדרגה העליונה. הועלתה דרגת הכוננות של הבסיס ו

 זה מה שהתרחש בפורט סעיד. 

ד אבו זכרי יחד עם תא"ל אא' מטה פו באלכסנדריה ) התכנסו ( לניתוח המצב מפקד חיל הים אלוף ימי קצין 

ואל"מ ימי קמ"ט מחמד עלי מחמד, סגן  (, 2)רחמאן פהמי, ראש מחלקת המבצעים -ימי קמ"ט מחמוד עבד א

, והוחלט לחסל את ( 4)וסא"ל ימי קמ"ט עלי ג'אד, קצין התכנון במחלקת המבצעים( 3)מחלקת המבצעיםראש 

אחר המצב יחד עם בסיס חיל הים   בהמטרות הימיות העוינות מיד כשיחצו את המים הריבוניים , וכן לעקו

 בפורט סעיד.  

ר הפיקוד העליון, ובהתאם לכך תהליך קבלת ההחלטות בכוחות המזוינים מחייב להציג את ההחלטה לאישו

 הציג אלוף ימי פוא'אד אבו זכרי את הנושא למפקד הכללי של הכוחות המזוינים לקבלת אישור.

המפקד הכללי גנרל מחמד פאוזי ושר המלחמה דאז העלה את העניין להנהגה המדינית המצרית לקבלת 

 ים חייבת להיות מוכנה לה. אישור, שכן החלטה מעין זאת תעורר תגובה צבאית מצד ישראל, שמצר

 

 

 

 

 

 

 
מצרית העביר את המידע   לחמה. מכל מקום העובדה שאחד מרבי החובלים של אוניית סוחר לא ברור מה הכוונה בעניין שתי ספינות מ 10

 המוקדם, מופיעה גם בספרו של מחמוד פהמי. 
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  ,בשעה אחת עשרה ועשרים וחמש דקות אמצעי הגילוי הטכניים ובעין בבסיס פורט סעיד היו בטוחים

ממגדלור פורט   –ק"מ  27בערך   –מייל ימי   15נמצאת במרחק של  11שמשחתת ישראלית מדגם "זילוס"

 סעיד.  

מייל מהחוף המשיכה  13 החלו להשתנות. במקום לעצור במרחקבשעות הצהריים היה ברור ששיטות האויב 

הספינה להתקדם אל תוך המים הריבוניים ולחצות אותם לעומק של כמייל אחד בקירוב, שכן הספינה אותרה 

במרחק של כחמישה מייל מהתמרור, הידוע בשם "כוכב פורט סעיד", אשר נמצא במרחק של שישה מייל  

ומאחר שתחום המים הריבוניים  מייל מהחוף.    11נת הייתה במרחק של מהחוף, כלומר שהספינה העוי

מייל ימי, המשמעות היא, שהספינה העוינת חצתה את המים הריבוניים לעומק של מייל  12המצריים הוגדרו 

 ימי, ולא המשיכה לחצות את המים הריבוניים אלא שינתה את הקורס לכיוון הים. 

, 1967באוקטובר   20הצד הישראלי, היא עזבה לאחרונה ביום שישי על פי מסמכי המשחתת, כפי שפרסם 

ובאותו היום נרשם ביומן האנייה שזוהי הפלגה שגרתית לסיור ובדיקת הדופק מול חופי סיני. עם יציאתה לים 

,  יכי המכללה הימית בשנתם האחרונהימאים, קצינים וחיילים, כל צוותה ובנוסף חנ  199היו על סיפונה 

 . סיום ההתמחות לפני מות אימוניםמשיבמסגרת 

 

ק"מ מהמקום שבו עובר הקו הדמיוני   40בערב שייטה המשחתת מול חופי רומאני מצפון לסיני במרחק של 

של הפסקת האש בין מצרים לבין ישראל, ועל מסכי המכ"ם שלה לא נראו שום גורמים מחשידים, והדו"ח של 

 ד שהמשחתת נמצאת בטווח סכנה.  קצין המשמרת על הספינה לא הכיל שום גורם שמעי

  21, ולמחרת בבוקר שבת את אורות פורט סעיד  מרחוק במשקפת על סיפון המשחתת ניתן היה לראות

ללא שנראה שהייתה לה  וסיירה לאורך אותו היום מול החופים בצפון סיני  אוקטובר המשיכה המשחתתב

 משיכים בפעילות הסיור ללא בעיות".מטרה וללא פעילות מסוימת. הדוחות שלה למפקדה היו "אנחנו מ
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בבוקר חדרה המשחתת אל המים הריבוניים, ויצאה ללב הים ושוב חזרה וחדרה בערב. בשעה חמש בערב, 

בעוד המשחתת בתוך המים הריבוניים, החלה השמש בדרכה לעבר השקיעה והאוויר נעשה קריר מעט יותר, 

ר: "הכול וסא"ל יצחק מפקד המשחתת עלה אל גשר הפיקוד והורה לשלוח דו"ח באלחוט למפקדה ובו נאמ

 שקט. ממשיכים בסיור". 

, כאן במצרים. בזמן הזה התקרבה המשחתת אל ללא ספק הוא לא ידע מאומה על מה שמתרחש בצד השני

הדו"ח הזה ששלח סא"ל יצחק מפקד המשחתת  רגעיה האחרונים, אבל הם היו בטוחים ש"הכול שקט". 

 על.  מדגיש את עומק ההצלחה של תכנית ההטעיה שהוציאה המפקדה לפו

 

הכרעת המצב. בשעה שתים עשרה ועשר דקות אישרה בצד המצרי התקדמו האירועים במהירות לעבר 

המפקדה הכללית של הכוחות המזוינים את ההחלטה של מפקד חיל הים לחסל כל מטרה עוינת מיד עם  

וף, וזאת מקו הח –ק"מ לערך  22-כ –( 5)כינתה למים הריבוניים המצריים המוגדרים בשנים עשר מייל ימי

 הגנה.הלגיטימית ל זכותהבהסתמך על 

בהסתמך על הנחיות המפקדה הכללית של הכוחות המזוינים הוציאה מפקדת חיל הים פקודות מבצעים  

לבסיס פורט סעיד להשמיד כל מטרה עוינת מיד עם חדירתה למים הריבוניים. לאחר מכן הקצה מפקד פורט  

, ם והתקיים תדריך לגבי תכנית ביצוע המשימה הקרביתסעיד את המשימה למפקד פלגת ספינות הטילי

 שהוטלה על ידי מפקדת חיל הים.  

" הייתה החלטה של מפקדת חיל הים,  "אילת"המשמעות היא, שההחלטה על חיסול המשחתת הישראלית " 

רחמאן ואל"מ ימי -שקיבל המפקד לאחר ניתוח המצב באופן מלא, בהשתתפות תא"ל ימי מחמוד פהמי עבד א

עלי מחמד וסא"ל ימי עלי ג'אד, וכי המפקדה הכללית אישרה את החלטת מפקדת חיל הים. בתפישה מחמד 

 הצבאית היא אישרה את החלטת מפקדת חיל הים לאחר שפנתה ) לקבלת אישור ( מההנהגה המדינית. 

 

 

 
 לשירות בצי הבריטי   1944כשנכנסה בשנת שמה הקודם של המשחתת "אילת"  11
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סעיד באחת וחמש  מייל ימי ממגדלור פורט  15שבה והופיעה  במרחק של  " אילת" המשחתת הישראלית 

דקות בצהריים כשהיא מפליגה בעקלתון, וכל פעם שהתקרבה לכיוון המגדלור היא התרחקה ללב הים שוב  

כשהיא במרחק  " אילת" ושוב. בשעה ארבע אחר הצהריים עדיין עקבו מכשירי הבקרה בבסיס פורט סעיד אחר 

 . מייל ימי ממגדלור פורט סעיד  14.5של 

ת הנמל על פי הוראות מפקד בסיס פורט סעיד, על מנת לבצע את משימת פלגת ספינות הטילים עזבה א

ההוראות שניתנו למפקדי הסטי"לים מיד עם חדירתה למים הריבוניים.  " אילת " חיסול המשחתת הישראלית 

שהצבא  נתיבים הימיים הרגילים ביציאה, משום שהמפקדה המצרית הייתה בטוחהלהשתמש בשלא היו 

כמו כן ניתנו פקודות למפקדי הספינות  לכניסה לתעלת סואץ.  ר הימי המאושרהישראלי עוקב אחרי המעב

 לשוט במהירות איטית בעת ההתקרבות למטרה, כך שייראה כאילו הן ספינות דיג קטנות. 

ואכן פלגת ספינות הטילים ביצעה את ההנחיות והשתמשה במעבר שהוקצה לה על ידי מפקדת הבסיס  

לפני שיצאה הפלגה בוצעו כמה פעולות הונאה והטעיה טקטית, כדי לבלבל אבל   והפליגה במהירות איטית.

להתבצע, כמו למשל  את הפיקוד הישראלי ולהסיט את תשומת הלב הרחק מהפעולות הקרביות שעומדות

באלחוט בין מפקדת חיל הים מצד אחד ובסיס פורט סעיד מצד שני, וכן בין מפקדת  חילופי מברקי הונאה

 ספינות הטילים.  הבסיס לבין פלגת 

 

מיד עם יציאת הפלגה התגלתה המשחתת הישראלית על מסכי המכ"ם, והועבר דיווח למפקדת חיל הים על 

המצב. הפלגה המשיכה בהפלגה על פי ההנחיות. עם חלוף הדקות נפתח דף חדש בהיסטוריה לרישום הקרב 

שטח, ושבו הצליחה ספינה קטנה להטביע ספינה גדולה  –הימי הראשון, שבו נעשה שימוש בטילי שטח 

 ולהפגין את יכולתה להכריע את הקרב לטובתה. 
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הסטי"לים נכנסה למוד תקיפה.  ההיסטוריה הבינה את עומק השינוי, אשר אליו הובילה תוצאת הקרב. פלגת

כל ספינה נשאה שני טילים מדגם סטיקס, ובשעה חמש ועשרים ותשע דקות ומיד עם כניסתה של המשחתת 

ואחד, לשגר שני טילים   למים הריבוניים המצריים הורה מפקד הפלגה, סרן אחמד שאכר עבד אל " אילת " 

זוהר ובעקבותיו נשמעו מספר פיצוצים בזה לעבר המשחתת, והוא פגע בה פגיעה ישירה. מעבר לאופק נראה 

אחר זה, ועל גבי מסכי המכ"ם נראתה המשחתת קטנה יותר מאשר קודם לכן, כלומר קטנה יותר ממידותיה, 

בקולו מה שהתרחש: "לצוות  מתאר , מפקד הספינה בפלגה,מה שאישר שנפגעה. סרן לוטפי ג'אד אללה

האפקטיביות, ולאחר שהטיל הראשון פגע במשחתת הספינה לא זמן לנקוט איזה שהם אמצעים כנגד 

במרכזה בגשר הפיקוד התחתון היא הזדעזעה בעוצמה כאילו התנגשה בחומת סלע עבה, וכעבור דקה פגע  

 בה הטיל השני מאחור בחדר המכונות, מה ששיתק את המשחתת והיא נעצרה כשהיא עולה בלהבות".

 

שהמשחתת, לאחר שנפגעה בטיל הראשון, הופתעה   המתרגם ( מתאר את המצב כך –הצד השני ) ישראל 

לאחר כמה שניות מהטיל השני. הפגיעה הייתה חמורה. אש פרצה והשביתה את רשת החשמל, וחדר 

 המכונות נפגע ותנועת המשחתת שותקה.  

 

אמצעות רמקול שפעל על סוללות להוציא הנחיות לכיבוי האש ולהציל את הנפגעים, והוא ניסה המפקד ניסה ב

קשר עם המפקדה שלו, אבל ללא הצלחה. האנטנות של הספינה נפגעו. הניסיונות להתקשר עם החוף  להת

נמשכו, ולבסוף, באמצעות מכשיר קשר קטן קיבלה המפקדה מהמשחתת דיווח על הפגיעה בה ובקשה לסיוע  

 דחוף. 

 

 התקיפה המוצלחת: 

 

פלגת -לההפתעה הייתה מוחלטת וההתקפה הייתה מוצלחת מאד. אחריה הורתה מפקדת בסיס פורט סעיד 

ספינות הטילים לשוב לנמל, משום שתכנית ביצוע המשימה הבאה כללה שיגור שני טילים בלבד כנגד 

המשחתת, ושמירה על שאר הטילים כרזרבה להשמדת כל מטרה עוינת נוספת שתתגלה, וכדי לכסות 

 אבטח ( את שובן של הספינות אל הנמל.  )ול
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השלב הראשון של התקיפה הסתיים עם שובה של פלגת הסטי"לים אל הבסיס. הספינה הראשונה שבה  

לאחר ששיגרה את הטילים בהצלחה, ואילו הספינה השנייה שבה מבלי ששיגרה את הטילים בהתאם 

מלאי, והספינה השנייה הייתה בכוננות לקידום כל  לתכנית. הספינה הראשונה הייתה בכוננות להשלמת ה

 אפשרות, וכל הספינות בנמל היו בכוננות מפני תגובות כלשהן מצד האויב, שלא היו מאחרות לבוא.  

כאשר גילו אמצעי ההתרעה בבסיס במהלך המעקב אחר המשחתת, שהיא עדיין צפה, הדבר דווח למפקדת 

 1יס פורט סעיד להוסיף להצלחת המכה של סטי"ל מספר חיל הים וזאת הוציאה פקודות מבצעים לבס

 במטרה להטביעה.   " אילת " ולהנחית מכה של שני טילים כנגד המשחתת 

והתנאים לתנועת הספינה נעשו קשים יותר בעוד כל הכוחות נמצאים   החשכה כבר ירדה ברחבי הבסיס

ספוגה בשמחה ובמתח, ובין  בכוננות בהמתנה להתפתחויות המצב. ובתוך החשכה הזאת ובאווירה הזאת, ה 

אניות הסוחר העוגנות בנמל ובין המצופים הפזורים ברחבי הנמל, היה על הספינה להפליג לביצוע המשימה 

 הקרבית שלה.  

בעקבות של האויב  אבל המכשול העיקרי היה הזהירות התנאים הללו כולם היו בבחינת מכשולים אמתיים,

יה את גורם ההפתעה וגם חשיפתה בשיעור גבוה יותר  התקיפה הראשונה, מה שמנע מהספינה השני

לתקיפות של כלי השיט ומטוסים של האויב. הספינה השנייה בפיקודו של סרן לוטפי ג'אד אללה יצאה לבדה 

לתקוף את המשחתת בשעה שש וחצי בערב, על פי הוראות מפקד בסיס פורט סעיד, על מנת לבצע את 

 ".  " אילת " ולהטביע את המשחתת הישראלית " 1ינה מספר המשימה של תוספת הצלחה למכה של הספ

לאחר שיצאה הספינה מפתח הנמל היא נכנסה למצב תקיפה, ובשעה שבע וארבעים דקות בערב היא שיגרה 

. היא התפוצצה במקום ושבע דקות מרגע הפגיעה בה  פגיעות ישירותבה שני טילים לעבר המשחתת ופגעה 

 ית. הטיל הראשון פגע במחסן תחמושת במרכז המשחתת והוא היא שקעה, והסיפור שלה הסתיים סופ
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נחתכה לשניים,   של אש. היא פיצוצים נוספים והמשחתת הפכה לגושהתפוצץ, ובעקבות זאת נגרמו מספר 

 וכאשר החלה לשקוע במים פגע בה הטיל השני, והים סביב המשחתת הפך לאגם של להבות. 

שברי המשחתת נעלמו לגמרי ממסכי המכ"ם, ומפקד הסטי"ל המשיך להפליג כדי להתקרב למשחתת ולראות 

 בעין בלתי מזוינת מה שקרה.

 

 הקרב האילם: 

, וקולות הנפץ והשמיים הבוערים באש ה של ספינת אויבכוח חזק משך אותו ואת הצוות לראות את סופ

העניקו מראה שלא יישכח. הספינה המשיכה והתקרבה למשחתת עד למרחק של חמישה מייל, והמפקד  

. ההנחיות היו  לוטפי ג'אד אללה ואנשיו אכן קיבלו אישור למה שרצו, וחוו רגע היסטורי יוקד באש, האש שלהם

 נדריה לאחר השלמת ההתקפה, והמפקד הסתובב ופנה לבצע את ההוראות.שהספינה צריכה להפליג לאלכס

בשעה שמונה בערב נעלמה המשחתת לגמרי ממסך המכ"ם של הסטי"ל, אולם האזור התמלא בפצצות 

תאורה שהטילו מטוס הקרב והמסוקים בחיפושיהם אחר ספינת הטילים שתקפה. באותה העת החל מבצע 

ם מבין הצוות. המפקד החליט לקחת קורס עקלתוני כדי לצאת מהאזור חילוץ של הניצולים שנותרו בחיי

 המואר, על מנת שהמטוסים לא יגלו אותו.  

של ספינות חמושות  הופיעו על מסך המכ"ם של הסטי"ל שתי קבוצות  טלדמייאבאמצע הדרך בין פורט סעיד 

של האויב, כשכל קבוצה מורכבת משלוש ספינות. הקבוצה הראשונה של ספינות האויב פנתה לעבר האזור 

כדי לתפוס את ספינת הטילים המצרית בעת שהיא חולפת באזור בדרכה לאלכסנדריה.   אטדומיישל לשון 

 זור לבסיס פורט סעיד.  הקבוצה השנייה נשארה מאחורי הסטי"ל כדי לתפוס אותו במידה שיחליט לח

סרן לוטפי ג'אד אללה היה משוכנע שהוא מוקף בים מלפנים ומאחור, בעוד המטוסים בשמים ממשיכים לחפש 

 אחריו ולגלות את מיקומו.  

 עיני הצוות נתלו במפקדם. המצב מסובך מאד.
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אם ימשיך בקורס לאלכסנדריה תעמוד בדרכו פלגת הספינות הישראליות שסגרה את הדרך בפניו בלשון  

, ואם ינסה לחזור לפורט סעיד תעמוד בדרכו פלגת הספינות שמאחור, מול נמל פורט סעיד, ובמשך אטדומיי

 כל השלב הזה ירו תותחי הנ"מ המצריים אש על מטוסי האויב.  

, והמשמעות היא, שהוא איננו יכול וסי האויב מנסים לתקוף את נמל פורט סעידהמפקד תרגם זאת בכך, שמט

להסתכן ולשוב לבסיס הימי בפורט סעיד. וכאן החל הקרב האילם בין שלוש המטרות הימיות הישראליות לבין  

 מייל ימי לערך.   9ספינת הטילים המצרית, כאשר המרחק המפריד ביניהן הוא 

 

כך שייראה לספינות  אטדומייירות הספינה והוא הפליג במקביל לחוף לעבר המפקד החליט להפחית את מה

. כמו כן הוא תמרן והפליג בקו מקביל לחוף כדי  הישראליות כאילו הוא ספינת דיג ולא כלי שיט של חיל הים

להשיג שתי מטרות: כדי שלא להיראות על מסכי המכ"ם של ספינות האויב, שכבר הפכו לחמש ספינות אחרי  

 פו שתיים להשלים את המרדף, וכדי שלא יישאר בטווח האש שלהן ולא ייכנס לקרב בלתי שקול. שהצטר

המפקד עקב אחר תנועת הספינות הישראליות על גבי מסך המכ"ם כשהן מתקרבות וידו על הגה הספינה  

 לשנות את הקורס כל אימת שספינות האויב מתקרבות, על מנת שלא להיכנס לטווח האש של תותחיהן. 

על פי הוראותיו נשארו כל אנשי צוות בעמדותיהם ערים בעוד התותחן מוכן לירי, אבל הוא הבין שלא להתחיל 

 לירות על מנת שלא להתגלות ושלא יותקף מהים ומהאוויר על ידי האויב. 

, והוא החליט אטדומיי'  בקרבת נמל גאל בורלמפרצון קטן באזור עזבת הספינה המשיכה בדרכה עד שהגיעה 

להיכנס לשם. לא הייתה לו ברירה אלא להימלט לשם על מנת שייעלם ממסכי המכ"ם של הספינות  

 הישראליות.
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וקרה מה שצפה המפקד. לאחר שנכנס למפרצון הזה הוא נעלם ממסכי המכ"ם של האויב והספינות 

טביעת המשחתת כדי  הישראליות המשיכו בחיפושים אבל ללא תוצאות, ולאחר מכן שבו הספינות אל אזור

 להשתתף בפעולות החילוץ.

הסטי"ל על שרטון ונכנס לתוך לשון חולית בקרבת נמל  התוך כדי התמרון במטרה להתחמק מהאויב על

', שהדייגים הקימו לצורך גידול דגים. האזור הזה לא מופה כראוי עד לאותה העת,  גאל בור, עזבת אטדומיי

 היכנס ללשון ) החול ( הזאת. ולכן לא הייתה למפקד האפשרות להימנע מל

המערכה הטקטית הזאת הסתיימה לאחר שהסטי"ל המצרי הצליח לתמרן בהצלחה ולהתחמק מהאויב, 

באוקטובר.  בשל העלייה על השרטון הופנו הזרקורים לסרן אחמד שאכר,  23ולאחר מכן נגררה הספינה ביום 

 הישראלים לא יתקיפו אותו.  על מנת ש ,וההכרזה על התפקיד של לוטפי ג'אד אללה התעכבה

 יש מי שמטילים ספק בסיפור של סרן ג'אד אללה בהסתמך על הדברים הבאים:

צוות המשחתת זקוק כאלה למרדף אחר ספינת טילים בעת שקצה כוחות האם הגיוני שהפיקוד הישראלי י

 12למבצע חילוץ רחב היקף? 

חיים והמתים, אנו מבינים את הקושי  ומאחר שאנו מכירים את ההקפדה הרבה של הפיקוד על החיילים ה

 לקבל החלטה לרדוף אחרי הספינה בתנאים הללו.  

ובהנחה שהפיקוד הישראלי אכן קיבל החלטה מעין זאת לרדוף אחר הסטי"ל, מדוע בחר מפקדו להפליג  

 במקביל לחוף בעוד שהיה עליו להפליג הרחק מהחוף, כלומר ללב הים.

על הערכה שמוקירים  של סרן לוטפי ג'אד אללה, כולם מסכימים  לא משנה מה אומרים בתגובה לסיפורו

 והן בעת השיבה אל בסיס אלכסנדריה.  " אילת" לביצועיו הן במהלך הקרב עם המשחתת 

הסתיים כאשר מצרים קיימה את זכותה הלגיטימית להגנה לאחר שהמשחתת   " אילת"הסיפור של המשחתת 

 חצתה את המים הריבוניים המצריים.   " אילת " 
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בהודעה הצבאית שהוציאה מצרים באותו היום בערב אודות המבצע היא התמקדה בנקודה הזאת, ולהלן תוכן 

ההודעה: "היום בשעה חמש בערב התקרבה ספינה של צי האויב לחופינו מצפון לפורט סעיד וחדרה למים  

 
" נראה לא הגיוני  " ת איל " שהשתתפו באירוע הטבעת "ה' 'קומר-ת מספינות האחר אחשל כוח ישראלי המתואר כאן כביכול  המרדף  12

 בחופזה לנמל אלכסנדריה. ויתכן שהוא בא להצדיק את עלייתו על שרטון בעת שהפליג 
 



כל ספינותינו חזרו לבסיסן   הריבוניים בשעה חמש וחצי, כלי שיט שלנו נכנסו אתה לקרב והטביעו אותה,

 בשלום". 

וטבעה יחד עם סמל   גורלה" ל"אילת" שתי ספינות הטורפדו המצריות עמדה "   לא רחוק מהמקום בו טבעו

הניצחון שלה. העדים החיים שניצלו מצוות המשחתת מתארים את הצורה בה טבעה, כפי שציטטה סוכנות  

הראשון פגע באנטנות האלחוט, ולאחר כמה דקות  הידיעות מפיהם "כאשר פגעו הטילים בגוף הספינה הטיל

המשחתת החלה לנטות בזווית  . ונות והשאיר את הספינה כמו גוף נטול רוח חייםפגע הטיל השני בחדר המכ

חדה כשהאש בוערת בה. ניסינו להציל את הספינה, ואז פגע הטיל השלישי בחלקה האחורי, ובעודה  

על המים, והאזור כולו הפך להיות גיהינום עולה בלהבות. הטיל  מתהפכת וטובעת בים התפוצץ הטיל הרביעי 

 הרביעי גרם לאבדות גדולות בקרב המלחים". 

 חלק מהניצולים שזאת הייתה פצצת עומק, אבל חלק אחר חשבו שזה טורפדו. כתוצאה מכך חשבו 

 כלי שיט אחד או שניים? 

שכן הספינה בפיקודו  נותרה השאלה, האם הקרב הביא לטביעה של כלי שיט ישראלי אחד או שני כלי שייט? 

של סרן אחמד שאכר שיגרה שני טילים שפגעו במטרה ימית, ולאחר ששבו שתי הספינות יצא סרן לוטפי ג'אד 

ל להיות שהמטרה אללה עם הספינה השנייה ושיגר שני טילים שפגעו במטרה והטביעו אותה. האם יכו

  " אילת"השנייה הינה אותה המטרה הראשונה או שמא זאת מטרה אחרת? האם אמנם הייתה המשחתת 

   13המטרה שנפגעה ראשונה, או שמא היא הייתה המטרה שנפגעה בשני הטילים הבאים?

ספציפיקציות של הטיל, אשר חיל הים המצרי  לפני שננסה לענות על השאלות הללו היינו רוצים להבהיר את ה

השתמש בו לראשונה בהיסטוריה של הקרבות הימיים במערכת פורט סעיד או המערכה להטבעת המשחתת 

 : " אילת" הישראלית 
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 14  א': 2  –נ' שטח   –טיל סטיקס שטח 

 תוצרת סובייטית  -

 .1966ועד שנת  1962קיבלה אותו החל משנת  מצרים -

 מונחה ומצויד במכשיר הנחייה עצמית שמנחה אותו אל המטרה מיד עם התקרבו אליה. -

 15  מיל ימי. 34טווח:   -

המשמעות היא שמהירותו מעט   -מאך ) המאך הינה יחידה למדידת מהירות הקול 0.9מהירות התעופה:  -

 קור (. . בסוגריים במ 0.1 -נמוכה ממהירות הקול ב

 רגל, דומה למטוס קטן.   20אורך:  -

 מטר.  300 –ל  100גובה שיוט: משתנה בין  -

 הק"ג.  2500משקל כללי:  -

 רכתי הספינה.ימשוגר מצינור שיגור שנמצא ב -

, שפועל בדלק יבש, ומנוע קטן דוחף אותו קדימה  )מאיץ(  לאחר שיגור הטיל מתפצל ממנו מנוע עזר -

 מלכתחילה בתוכו. 

הטיל מונחה עם שיגורו לכיוון המטרה, ולאחר מכן שולטת בו מערכת ניהול הנחייה עצמית שמכוונת אותו  -

 יעה ישירה במטרה.  . המערכת הזאת מאפשרת לטיל לשנות את כיוונו על מנת להבטיח פגלעבר המטרה

 ק"ג.  2000משקל הטיל  -

 ק"ג. 500משקל חומר הנפץ   -

 ק"ג של חמצן נוזלי מחומצן.  500הדלק:  -

החישובים מראים, כי המהירות + כוח הפגיעה בנוסף למשקל חומר הנפץ ומה שנותר מהדלק, ) כל אלה (   

 ים להטביע כלי שיט. , וטיל אחד או שניים מקסימום יכולימיתמטרה  משפיעים באופן אפקטיבי על

 

 
וערכה על  השהוטבעה משחתת נוספת   " אילת" שבו טבעה ה בבה לה אגדה אורבאנית במצרים לפיה באותו אירוע טראגי זמן רב הסתו  13

 1968, אח"י יפו המשיכה להיות פעילה במהלך . כמובן לא היו דברים מעולם" אילת" ידם כאח"י "יפו" אחותה של ה 
 
 . A2-N-SSים 'סטיקס' -נראה שהמחבר המצרי משבש כאן את כינוי נאט"ו של טיל ים 14

 
 מייל.  25שסופק באותן שנים למצרים היה של הטיל 'סטיקס'  ידוע כי טווח הדלקנראה כטעות של המחבר המצרי.  15



 המאפיינים של ספינת הטילים המצרית: 

 תוצרת סובייטית  -

-  
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 דגם קומאר  -

 טון  85הדחק  -

 מטר  27אורך  -

 מטר  6רוחב  -

 מטר  1.5שוקע  -

 קשר  40מהירות )מקסימלית? (  -

 מ"מ. 25שטח, תותח נ"מ כפול קנה בקוטר  –שטח  'סטיקס'החימוש: שני טילים מונחים מדגם  -

 מייל ימי  400טווח  -

 חיילים   16קצינים  3צוות:  -

במהלך הקרב, או שנבין, שהגרסה  הגיוני שנתהה, האם שני הסטי"לים הטביעו מטרה אחת או שתי מטרות

 . קנאות כזאת" אילת" א המשחתת על אובדן של מטרה ימית אחת, שהי תועומד הומקפיד ההקפיד תהישראלי

אין ספק, שהכרה בטביעת שתי מטרות במערכה שומרת לחיל הים הישראלי במיוחד ולצבא בכלל על הכבוד. 

אינו משפיע על תמונת הניצחון הזה בדעת הקהל  67הזאת פחות מחמישה חודשים אחרי הניצחון הגדול ביוני 

 ניצחון הזה.הישראלית  בלבד אלא ממשיך ומשפיע על היכולת והמסוגלות של הצבא, שמימש את ה

 ישראל מודיעה: 

באוקטובר, יום הקרב , ישראל המודיעה על טביעת כלי שיט אחד וקבעה שזאת  21בשעה שמונה בערב ביום 

גם במזכר המחאה, שהגישה למועצת הביטחון לאחר האירוע, היא ציינה טביעה  ." "אילת"" המשחתת הישראלית 

 שהגישה למועה"ב אודות אותו המקרה היא . גם בפנייה השנייה" " אילת " "של כלי שיט אחד, שהוא המשחתת 

בלבד. ההקפדה של ישראל על טביעת כלי שיט אחד וההתעקשות על כך, פותחת את  " אילת" ציינה טיבוע של ה

 שנפגעו.  אמתית סביב מספר המטרות האפשרות  לתהייה

 926עמוד  

 ארבע נקודות: 

 הנקודות הבאות:תמצית הגרסה הישראלית על הקרב באה לידי ביטוי בארבע 

 טיל פגע במשחתת -

 לאחר כמה דקות פגע טיל שני במנועים. -

 לאחר שעה וחצי נפגעה המשחתת בטיל שלישי.  -

דקות מספר לאחר שהמשחתת נפגעה מהטיל השלישי שוגר טיל רביעי שהתפוצץ במים וגרם לפגיעות   -

 רבות.

 : " אילת" השמדת 

באוקטובר על  22, הדובר הצבאי הרשמי, הודיע במסיבת עיתונאים שכינס ביום כאמל מוסטפהלגבי מצרים. אלוף 

קיומן של שתי מטרות, שספינות טילים מצריות פגעו בהן, לא מטרה אחת. הוא ציין, שהמטרה הראשונה היא 

נעה על מסכי המכ"ם באותו גודל של המשחתת הישראלית , והמטרה השנייה תוארה כמטרה " " אילת " "המשחתת 

 בערב.   7:19. ליתר דיוק בשעה " אילת " אליה כוונו שני שיגורים ישירים שעתיים אחרי הפגיעה במשחתת , ו" אילת " 

 מטרה נוספת: 

ולאחר שובו אל  " אילת"הצביע על המטרה השנייה בגרסה שלו ואמר, שאחרי שפגע במשחתת  סרן אחמד שאכר

בשעה שש בערב, התקשרו אלינו שוב מהבסיס ודיווחו לנו על מטרה נוספת. התחלנו לבדוק את האזור  הבסיס

שבע וחצי,  במכ"ם ואז הגיע התור של הספינה בפיקודו של סרן לוטפי ג'אד אללה. הוא קיבל פקודה לצאת בשעה 



למעשה הוא יצא לעבר מעגן שריף ושם נכנס למוד תקיפה ושיגר את הטיל הראשון, ואז את השני, ואז ראינו פיצוץ  

 ענק על מקום השיגור. 

הוא אמר: "לאחר השעה שש בערב התריעו תחנות ההתרעה בבסיס  אח'בארבגרסה נוספת שהוא סיפר לעיתון 

 תו האזור, והוצאה הוראהשל חיל הים על הופעת מטרה נוספת באו

 702עמוד  

ם משום שהמטרה טבעה, לצאת  לספינת הטילים השנייה שהשתתפה במבצע הראשון, ואשר לא שיגרה את הטילי

 עם המטרה החדשה. ולהיכנס לקרב

 ספינת הטילים: 

ה בשעה שבע וחמש דקות יצאה ספינת הטילים השנייה בפיקודו של סרן לוטפי ג'אד אללה בדרכה לעבר המטר

החדשה. כולנו עקבנו אחריה על מסכי המכ"ם ובאמצעי המעקב האחרים, למרות האפלה ששררה באזור. בשעה 

שבע וחצי בדיוק שיגרה הספינה את הטיל הראשון שלה, ולאחר דקה שלמה שוגר הטיל השני, ולשונות האש האירו 

 את הים . המשמעות היא פגיעה ישירה במטרה החדשה.

 המטרה החדשה: 

כבר טבעה   " אילת " אבל מאחר שהמשחתת    ," אילת " על מסך המכ"ם נראתה המטרה החדשה בגודל של המשחתת  

לפני למעלה משעה וחצי, ודיווחי המודיעין קובעים שהמשחתת "יפו" נמצאת במלטה בשיפוצים מקיפים, יש להניח 

 . 16שהמטרה השנייה שנפגעה היא המשחתת "חיפה"

א כלי שיט אחד לבדו אלא מוציא מבנה, המורכב מכמה כלי שיט, שיפעלו יחד  ידוע שחיל הים הישראלי אינו מוצי

בפיקודו  כאשר הכוח הישראלי הימי נכנס לקרב עם הסיור של ספינות הטורפדו    כך היהלשם ביצוע משימה מסוימת.  

וחים לגבי ביולי מול פורט סעיד. ואם נסתמך על הגרסה של סרן אחמד שאכר, נהיה בט 11של סרן עוני עאזר ביום  

טביעתה של המטרה שנפגעה. הוא ציין במברק אלחוטי אל מפקדת חיל הים לאחר הקרב "הקרב התבצע והמטרה 

 העוינת הושמדה וטובעה על פי ההוראות".  

 המטרה נעלמה: 

אמר אחמד שאכר מספר ימים לאחר   67באוקטובר    7בגרסה אחרת, שהובאה בהודעה של הכוחות המזוינים מספר  

 "ראיתי את המטרה מיד שוקעתהקרב הימי 

 127עמוד  

. הוריתי אז לספינה השנייה לסגת, מאחר שראינו במים ולאחר מכן נעלמה מעל מסך המכ"ם לאחר שלוש דקות

שהאוויר התמלא בעשן ממקום הפיצוץ, וראיתי במכ"ם מטרות קטנות, שנראו כחלקים של המשחתת שפגענו בה 

נאמר "המטרה הפכה לגוש של אש להבה והחלה לשקוע  אח'באר-אל. בגרסה שלישית שפרסם העיתון " שהתפזרו

 במהירות במים ונעלמה מעל מסך המכ"ם".

 הפגיעה במטרה העוינת: 

פגיעה במטרה העוינת, אבל יחד עם זאת ולמרות ההתעקשות של   –הגרסאות הללו כולן מעידות על דבר אחד 

אין לתאר שיטבע תוך  ו " אילת " אחמד שאכר אין אפשרות לוודא את טביעת המטרה, וכלי שיט גדול כמו המשחתת 

שלוש דקות. גם אי אפשר לחשוב אחמד שאכר יישאר באזור במשך זמן רב לצפות בשריפה ובהתפוצצויות  

מחייבת לשוב  –בעיקר האויב האווירי   -בעוד הזהירות מפני מעורבות של האויב בשמחה על הניצחון שלו,

אשר על במהירות אל הבסיס, מה גם שהפיקוד ביטל את גיחת המטוסים, שהיו מיועדים להגנת פלגת הספינות. 

. כן, כל עוד אין מקורות נוספים שיאשרו את טביעת המטרה, אי אפשר להיתלות בעדות של אחמד שאכר לבדה

אח'באר הסתבר מהתיאור שלו, שלשונות האש האירו את הים -מתוך הגרסה של אחמד שאכר לעיתון אל –)ועוד ( 

 וכי הוא לא ראה בזמן הזה את האש שפרצה במטרה הראשונה.  

 
 . 69והוטבעה על ידי טיל גבריאל באפריל  68ה הוצאה מהשירות בשנת אח"י חיפ גם סברה זו לא הייתה נכונה. 16



ואם כך, הרי שהמטרה הראשונה או שטבעה ונעלמה למעשה, או שמבצע החילוץ החל להתנהל, והמשמעות היא 

, שישראל הודיעה לאחר מכן על טביעתה. וכך אנו עומדים " "אילת"" א הייתה המשחתת  שהמטרה הראשונה ל

בפני העובדות הבאות: פגיעה במטרה, אח"כ פגיעה במטרה נוספת, אש פורצת במטרה הראשונה, אח"כ אש 

פורצת במטרה השנייה. אז או ששתי המטרות הן מטרה אחת, וזוהי אפשרות קיימת גם אם העדות של סרן אחמד 

ר מטילה בכך ספק באמרו, שלשונות האש פרצו והאירו את הים, ואם המטרה הראשונה הייתה נשארת שאכ

 לאחר הפגיעה בה ופרוץ האש בה, הייתה האש נשארת וניתן היה לראותה.

 227עמוד  

, האם המטרה הראשונה? האם ההמטרה " אילת" וכאן אנו תוהים, מי מהן היא או שלפנינו למעשה שתי מטרות. 

ואנו חוזרים אל אותה הנקודה. גם אם אחמד שאכר בשיחתו אתי אחרי הקרב היה בטוח, שהפלגה   17השנייה?

הטביעה למעשה שני כלי שיט , הרי שלולא התקלקל מכ"ם התצפית בבסיס פורט סעיד בדיוק באותו הזמן הרגיש 

 רסתו מקבלת תוקף.  הייתה ג

 הטבעה באמצעות שני טילים:

במכללת ההגנה הלאומית, ולאורך הקורס שנמשך שנה,   1982ועד שנת  " אילת " לאורך השנים אחרי הטבעת 

המשכנו בדיון בפרטי הקרב הימי וההיבטים שלו. וסביב השאלות הללו שוחחתי עם מספר רב של מפקדים בחיל 

ילים, ואשר למדו והתמחו בקורסים לימודיים בברית המועצות. קיבצתי את הים, אשר שירתו ופקדו על ספינות ט

) כך במקור ( טס 18א'  2 –שטח "נ"  –דעותיהם של הרוב בנושא האפשרות של הטבעת שני כלי שיט. הטיל שטח 

 ק"ג.   500והוא נושא דלק במשקל של  טון 2,5במהירות הקרובה למהירות הקול. משקלו מגיע ל

 הכמות:  תחצימצריכת 

מייל ימי, הטיל צורך חצי מכמות  11 –ל  10, שהיה בין המרחק שעבר מנקודת השיגור ועד למשחתתבמהלך 

ר הנפץ ומגבירה את השפעת הטיל. בנוסף, גורם המהירות הדלק, כלומר נותרה מחצית הכמות, שנוספת לחומ

וההתנגשות וכוח חומרי הנפץ ומה שנותר מהדלק, משפיעים בעוצמה על המטרה העוינת, בעיקר במקרה של  

 הפתעה.

, שזה תאריך הקרב 1967באוקטובר  21ועל פי מה שידוע אודות הטיל תיאורטית, מאחר שהוא לא נוסה לפני 

 מסוגל להטביע מטרה ימית, ושני טילים מספיקים להטבעת כלי שיט.  , הוא" אילת" להטבעת 

 327עמוד  

 תמונה מתוך ישראל 

מיד עם קבלת הידיעה הראשונה על הפגיעה במשחתת נקרא מפקד חיל הים למפקדת החיל בחיפה, ותוך זמן 

 ההצלה. ם ולצידה פיקוד נוסף לארגון מבצעקצר הוקמה מפקדת חירו

מטוסי תובלה ומסוקים רבים, ועד בוקר  השתתפו בהיסטוריה של ישראל,שנחשב לגדול ביותר  ,במבצע ההצלה

באוקטובר נמשכו נחיתות המטוסים בשדה תעופה לוד עם פצועים. מבצע ההצלה החל בשעה  22יום ראשון  

ורט תאורה בקרבת חוף פ  צה ישראלים לאזור, שהטילו פצצותשמונה בערב עם הגעת ארבעה מטוסי קרב הפצ

תותחי הנ"מ המצריים היו מוכנים, והם ייצרו מסך אש. הפגיעות היו מדויקות עד כדי כך, שפגזי הנ"מ פגעו   סעיד.

 בפצצות התאורה בעודן באוויר, וזה נחשב על פי קני המידה הצבאיים לקשה ביותר מבחינת דיוק הפגיעה.  

 קשרים בינלאומיים: 

הישראלי בדחיפות עם הגנרל אוד בול, המפקח הבכיר של   של הצבא מפקדה הכלליתהבאותו הזמן התקשרה 

 המלחים על מבצע ההצלה של הקצינים והחיילים  כדי להקל ,האו"ם, ודיווחה לו על האירוע וביקשה ממנו להתערב

 שהיו על המשחתת. 

 
ד המצרי ולמיטב הינה התפלפלות סרק שנכתב עליה רבות בתיעו ,  שכביכול הובעו באותו אירועהישראליות, " המשחתות " 2סוגית  17

 שיכה אותו בתואר אקדמי. סטודנט להיסטוריה זכרוני אף נעשה בנושא זה מחקר של 
 
 . 2A-N-SSשוב, המחבר המצרי משבש את כינוי נאט"ו של הטיל 'סטיקס'   18



בשעה אחת עשרה בערב קיבל השגריר צלאח ג'והר, מנהל משרד החוץ המצרי, מברק דחוף ששלח הגנרל אוד 

ול מירושלים, ובו נאמר שהשלטונות בישראל דיווחו לו על המבצעים הצבאיים שקרו אתמול בערב מצפון מזרח ב

לפורט סעיד, וכי הדיווחים מדברים על טביעתה של משחתת ישראלית. המסר של אוד בול היה, שהשלטונות 

בכל מאמץ שניתן מצד ה הישראליים דיווחו לו, שהם עומדים לבצע מבצע הצלה באזור וכי הם מבקשים עזר

מצרים או איזו מדינה אחרת שספינותיה קרובות, כדי לקחת חלק בהצלת הקורבנות. השלטונות הישראלים 

במהלך מבצע ההצלה. הם ( 6)הדגישו שלא יפתחו באש ולא יכנסו לקרב עם שום כלי שיט של הרפובליקה המצרית

 הבהירו שנוכחותם באזור

 427עמוד  

לצורך (מבצע ההצלה, והם מבקשים שכלי השיט המצריים לא יפריעו לספינות הישראליות מצטמצמת אך ורק ) 

 במהלך מבצע ההצלה. 

 : הדיווח הישראלי האחרון

ביום ראשון בבוקר הודיע הפיקוד הישראלי מהדיווחים האחרונים על מבצע החילוץ וההצלה הרחב, אשר נמשך 

יים, שהצליחו להציל רק עשרות מלחים של המשחתת כל הלילה ואשר השתתפו בו מטוסים וכלי שיט ישראל

. מקור צבאי יודע דבר הצהיר "המצב מעורפל לחלוטין ולגמרי לא ברור, ואין לנו שום מידע על הקורבנות, " אילת " 

 אבל נראה שמספרם גדול".

 חיפושים אחר הקורבנות: 

ישראל לא שכחה באוקטובר.  22נמשכו עד השעה שש בערב של יום ראשון  " אילת " החיפושים אחר קורבנות ה

להרים קולה במחאה על ההתקפה, ותיארה אותה כחריגה מסוכנת מהפסקת האש מצד מצרים ושזוהי "חריגה 

 מסוכנת של חוקי הים הבינלאומיים". 

 כישלון ההגנה הישראלית:

הוכיחה בבירור שמשימת הביטחון הישראלית לא הסתיימה  " אילת"ג'רוזלם פוסט כתב לאמור "הטבעת העיתון 

עדיין ושמה קץ לתקווה כלשהי להגיע לפשרה של שלום כל עוד קיימים המשטרים הערביים הללו. אם היה גל של 

" "אילת" טום ועד " אופטימיות אמתית להתקרבות השלום בעקבות המלחמה, הרי שכל הסימנים החל מוועידת חר

 שדבר לא השתנה".  הבהירו

 העיתון מעריב אמר: "אם זאת השפה שהמצרים מדברים, אין מנוס בפני ישראל אלא לעמוד מול האתגר".  

 מצרים רוצה מלחמה:

העיתון ידיעות אחרונות אמר: "המעשה שעשתה מצרים הבהיר ללא כל ספק שמצרים חפצה במלחמה ולא 

 בשלום".  
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ת בישראל לא הסתפקו רק בדיבורים על מלחמה ושלום ורוגז וכעס, אלא שטפו וחשפו את מטרותיה לגבי הכתבו

האדמות הערביות הכבושות. העיתון מעריב דרש "לחזק את האחיזה של ישראל בסיני ובגדה המערבית וברמת 

 הגולן כדי להבטיח את ביטחון ישראל". 

לספח את השטחים הערביים הכבושים לתמיד ואמר, שאי נקיטת העיתון ידיעות אחרונות קרא לממשלת ישראל 

הצעד הזה לא יביא אלא לכאוס. וקולות רבים עלו וכולם הסכימו על האמירה: "אם אנחנו ממשיכים לחשוב על 

השטחים הכבושים "שטחים כבושים" ולא "שטחים ישראליים", אנו נישאר לא יותר מאשר שומרים על האדמה 

יה הערבים, והייתה תמיהה "מדוע שלא נשים סוף לסבלנות שלנו לאחר האירוע של הטבעת הזאת עד שישובו אל

 המשחתת ונספח את השטחים הכבושים למדינה שלנו?".

 : אתגר. אתגר

היא הצורה   " אילת" באוקטובר נאמר "אם ההתקפה על המשחתת  22במאמר שפורסם בעיתון מעריב ביום  

רוצה להגיע להבנה הדדית עם ישראל, אזי לא נותר לישראל אלא   היחידה שבה "הרפובליקה הערבית המאוחדת" 



לקבל את האתגר". והוסיף העיתון, שהסיבות להתקפה על המשחתת לכשעצמן מביאות לכמה פרשנויות, אבל 

האמת היא, שהמעשה הזה הינו האירוע השלישי שקורה עד כה שמתריע על סכנה ואשר מצביע על כך, שהמגמה 

"  "אילת" בכך שקיבצה ציוד מלחמה על הגדה המערבית של תעלת סואץ, וטיבוע "  ,פהשל מצרים היא למתק

להוכיח לעולם שהיא עדיין מסוגלת להמשיך במלחמה נגד ישראל.  נחשב בבחינת ניסיון מצד הרפובליקה הערבית 

והתגובה של ישראל לכך צריכה להיות לחזק את האחיזה בסיני והגדה המערבית ורמת הגולן כדי להבטיח את 

 ביטחונה". 

באוקטובר  22העיתון ג'רוזלם פוסט, אשר משקף בעולם את תפישת העולם של הממשלה הישראלית, אמר ביום 

 שה הזה הינו ללא ספק יותר מאשר חריגה מסוכנת מ) הסכם ( הפסקת האש". "המע
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 : הפיתויים העוינים

ה ועל החולשה של הנטייה המלחמתית הגלויההתקפה המצרית אתמול מוכיחה על השליטה של ועוד נאמר " 

הקרובים ביותר בתור " אחד המעשים  " אילת"הסכם הפסקת האש". העיתון תיאר את ההתקפה על המשחתת 

לסף מלחמה גלויה. וכולם חייבים לדעת שהרפובליקה הערבית איננה חושבת אלא בכיוון אחד והוא הכיוון  

והעיתון מוסיף ואומר "ישראל תומכת בכל מאמץ שיוביל לתמיכה בשלום, אבל תילחם כנגד כל הניסיונות  הצבאי". 

 במאמצים קשים בתמורה לתוכניות עמומות".  הפתרון האמתי ולהתנער מהיתרונות שזכינו בהם התלכד סביבל

והעיתון הישראלי מוסיף, שבמשך השבועות האחרונים ביצעה הרפובליקה הערבית הכנות מלחמתיות ברורות 

באזור תעלת סואץ, בהקמת ביצורים והעברת התושבים האזרחים, ועוד נאמר, שהמטרה האמתית של ההתקפה 

 רורה.  המצרית על המשחתת הישראלית עדיין לא ב

  יום שחור: 

באוקטובר, יום טביעת המשחתת  21באוקטובר את יום שבת  27בגיליון שיצא ביום   תיאר העיתון ג'ואיש כרוניקל

הרוגים ושמספר הפצועים   17, כיום שחור מבחינת חיל הים הישראלי. ועוד נאמר בעיתון, שבקרב הימי היו " אילת " 

 .  36 -הנעדרים הגיע ל, ואילו מספר 48 -הגיע ל

 ל: אראהצהרות 

  22, מפקד חיל הים הישראלי במסיבת עיתונאים ביום ראשון ראלאשל שלמה העיתון ציטט את ההודעות  

בירי ישיר בשעה חמש  " אילת " באוקטובר, ובה אמר, כי שתי ספינות טילים מדגם קומאר הטביעו את המשחתת 

וחצי בשבת בערב, וכי אש פרצה במרכז המשחתת וכילתה את חדר המכונות וקטעה את מקורות הכוח והשתיקה 

 הקשר, וכי המשחתת לא יכולה הייתה להשתמש בשום אמצעי  את מערכת
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. מכל מקום, לאחר שאנשי הצוות נאבקו באש ונות הישראליים על מה שקרהלקריאה לעזרה או לדיווח לשלט

 והצליחו לכבות אותה הצליחו המצרים לפגוע במשחתת פעם נוספת.  

 פגיעה במפקד המשחתת: 

המפקד נפל למים כאשר התהפכה המשחתת על גבה ועמוד השדרה שלו נשבר, והזמן שחלף בין התפוצצות 

   חתת, וזה סייע להצלת החיים של רבים. הטיל הראשון לשני אפשר לאנשי הצוות להתכונן לעזיבת המש

 שלוש סירות שלמות: 

נודע כי שלוש סירות הצלה מתוך תשע סירות נותרו שלמות ולא נהרסו, והיא יוחדה לפצועים. האחרים קפצו  

למים, ומהר הקיף אותם אגם של שמן בוער על פני המים, וזה גרם לכוויות אצל רבים מהם. במשך כל הלילה 

, ועד הבוקר של יום ראשון הועברו חיילים 151 -נותרו המסוקים וכלי השיט לאסוף את הניצולים, שמספרם הגיע ל

 הפצועים שביניהם לביתה חולים בבאר שבע, העיר הראשית בנגב.  



לא קדמו שום התגרויות מצד ישראל וכי המשחתת בצעה את הסיור מצפון לחלק  התקפהשלראל טען, אשלמה 

ם מהמים הריבוניים  שעות, והיא הייתה מרוחקת כשני מיילי 24-המערבי של סיני בקרבת רומאני במשך קרוב ל

 המתרגם(.  -) כך במקור  19המצריים, שהמצרים קבעו כמאתיים ועשרה מייל 

הוא הבהיר, שידוע שנמצאים במצרים כמה מומחים סובייטים לטילים, אבל הוא לא יכול לומר שמי מהם היה על 

צלחה חשובה לחיל . העיתונאי אברהם רבינוביץ' ציין במאמר תחת הכותרת "ה" אילת" גבי הספינות שתקפו את 

משנה את תפישות המלחמה הימית". המאמר פורסם בעיתון היראלד  " אילת " הים המצרי" "הטבעת המשחתת 

לרגל ציון עשרים שנה לקרב פורט סעיד הימי. כך אמר אברהם  1987באוקטובר  31טריביון הבינלאומי ביום  

 'רבינוביץ
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 הכדור הבוער בלהט:

על מי הים התיכון עם השקיעה, כמו באותו היום לפני עשרים שנה, הייתה זו הכרזה התרומם מ כאשר כדור אש

 את תוצאות האירוע הזה נושאות ספינות הצי האמריקאי במפרץ. על תקופה חדשה במלחמה הימית, ו

הייתה הראשונה שראתה את כדור האור ההוא,  " אילת" נקודת התצפית שנמצאת בצד הימני של המשחתת 

על סף  " אילת" ק"מ. בסוגרים במקור (בכיוון דרום מערב.  20מייל )  13שהתרומם מכיוון פורט סעיד, במרחק של 

, והחייל בתצפית צועק "טיל מגיע לעבר צד ימין  67סיום הסיור השגרתי שלה, ארבעה חודשים אחרי מלחמת יוני 

, ובעודו צופה בו  ור נוצץ של אורשל הספינה". הקפטן יצחק שושן ראה מהבימה שלו על סיפון הספינה כד

השתנה הנתיב שלו לעבר הספינה שלו, ולמרות ששררה כבר הפסקת אש הבין הקפטן שושן,  במשקפת שלו

 שהדבר הזה שמגיע איננו בבחינת כתם של אור.

החל אם כך עידן הטילים הימיים, ולקפטן הישראלי לא הייתה אלא פחות מדקה להציל את הספינה שלו ואת  

 ם חייליו.  מאתיי

 צפירות האזעקה: 

כדי להתחמק מהטיל  " אילת " בעוד צפירות האזעקה מתריעות מפני התקפה , ניסה שושן לשנות את הקורס של 

שהיא טיל סובייטי   –המגיע. באותה העת פתחו תותחי המשחתת באש לעבר הפצצה במהירות, אלא שהפצצה 

ז הספינה מעל קו המים. חדר הגנרטור הסמוך  במרכ התפוצצה מיד לאחר מכן בחדר הדוודים – 'סטיקס'מדגם 

 נהרס והספינה הייתה חסרת יכולת לנוע. 

 טיל מגיע:

כאשר החלה הספינה לנטות על צידה נשמעה צעקה מאחת מנקודות התצפית פעם נוספת: "טיל מגיע לכיוון צד  

 הסתובבה על צידה   " אילת " שמאל". 
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השני לעבר הספינה המצרית ששיגרה את הטילים מכיוון פורט סעיד. הקפטן שושן ראה את הטיל כשהוא חולף 

מטר. בסוגריים במקור (, חודר את צד הספינה ומתפוצץ בתוכה . הטיל דמה  20רגל ממנו ) בערך  60במרחק של 

ק"ג. בסוגריים  450אונד ) בערך פ 1000רגל ולו שתי כנפיים בצורת דלתה, והוא נושא   20למטוס קטן באורך 

להתפרקות גב הספינה במרכזה כמו קופסת סרדינים, והארובה נפלה  במקור ( של חומר נפץ. הפיצוץ גרם 

 מעליה. 

 הכנת סירות ההצלה: 

כאשר השתררה החשכה הורה הקפטן שושן להכין את סירות ההצלה כדי להעביר את הפצועים במקרה של צורך  

ד שני מכשירי הקשר הושבתו לפני שהועבר דיווח למפקדת חיל הים הישראלי על מה לנטוש את הספינה. מצ

לאחר שעתיים הצליח קצין הקשר לתקן מכשיר אלחוט בעזרת חלקי חילוף שנמצאו בספינה, . " אילת" שקרה ל

 
 על איזה מרחק מדובר.  א ברור ל 19



והוא שלח מברק לאחת מיחידות הצבא הישראלי בסיני, ואמר בו: "אנחנו מול פורט סעיד ויש אצלנו הרוגים 

 פצועים והספינה נוטה חזק לעבר המים. נפגענו מטיל". ו

של מבצע החילוץ, ולאחר מכן הורה להוריד  שושן אסף את אנשיו והסביר להם בעזרת מגבר קול את לוח הזמנים 

את הפצועים אל סירות ההצלה וביקש מאנשיו להישאר יחדיו במים. הם היו צריכים לשחות לכיוון הירח כדי לקבוע 

שלהם. שושן הסתכל על תורן הספינה הנוטה על צדו ואז הורה לנטוש את הספינה. שושן זרק מבט על את הכיוון 

 סיפון הספינה כדי לוודא שאיש לא נותר מאחור, ואז עלתה אותה צעקה המוכרת, אבל הפעם מתוך המים "טיל". 

 טיל בירכתיים: 

הפעם בירכתי הספינה, והמפקד נהדף לכיוון   אותו כדור בוער פעם נוספת טס לעברם מכיוון מערב. הטיל התפוצץ

 השני לעבר המחיצה בעוד הספינה נוטה על צידה. ובעוד הצד של הספינה מחליק נפגע הקפטן 
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בעוצמה ונשברה אחת החוליות בעמוד השדרה שלו והוא לא היה מסוגל להזיז את רגליו. הוא נשאר לצוף על פני   

המים באמצעות חגורת ההצלה. אחר כך השליך עצמו אל מחוץ לספינה הטובעת כדי להציל את חייו, וכאשר  

צץ במים. שושן נפגע בחוזקה הביט לאחור ראה את חרטום הספינה מתרומם אל על, ואז הגיע טיל נוסף והתפו 

 כשהוא במים צורח. הפיצוץ הפעם גרם למותם של רבים מהמלחים ולפגיעה בהם. 

לאנשיו. קודם הגיעו המטוסים והטילו פצצות תאורה  מצד שני התנהל מבצע החילוץ בדיוק כפי שהסביר הקפטן

הניצולים, לבסוף המסוקים שאספו את ואז סירות הגומי. לאחר מכן גיששו ספינות הטורפדו בזהירות את דרכן אל 

חיילים שהיו על גב   200ופציעה של למעלה ממאה מתוך  47האנשים מהמים. האירוע הביא למותם של 

 המשחתת.  

 המחיר: 

באוקטובר אמר עיתון הארץ הישראלי:  24 -ב " אילת " במאמר מערכת תחת הכותרת "הלקח והמסר שלמדנו מ

, ונראה באמת שהמחיר יהיה גדול בהרבה ממחיר טיבוע  " " אילת" "טבעת "על מצרים לשלם מחיר יקר בתמורה לה

. הצעקות שחזרו ונשמעו לאחרונה במצרים לגבי פתיחת דף חדש ביחסים עם ישראל, התברר שהם ," אילת " 

למצוא   ההצגה, שהערבים רוצים. התבררו לנו כוונות הדיפלומטיה הערבית שמאחורי " אילת" מזויפים לאחר טיבוע 

רת הכוחות המצריים לסיני ולעזה אפילו אחרי הקמת הסכם כלשהו מאיימת על הקיום ועל  פשרה עם ישראל. חז

 ביטחון ישראל".  

 הביקור של זכארוב: 

לבין הטבעת ( 7)המתרגם ( "סוכנויות הידיעות קשרו בין הביקור של זכארוב –) המשך הציטוט מ"הארץ"  

את המתח לאזור פעם נוספת לאחר הכישלון המשחתת, משום שברית המועצות לא חסכה כל מאמץ כדי להחזיר 

 בתחום
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הדיפלומטי ולהטיל על ישראל לסגת. בריה"מ לקחה על עצמה כבר בעבר את המשימה להצית מלחמה ביוני 

את הלקח הזה שעבר". "אין שום דרך להפסיק את העוינות הזאת אלא על ידי איסור זרימת הנשק למצרים. ו

צריכים שליטי בריה"מ ללמוד והוא הלקח שאליו הגיעה ישראל". "אנחנו לא צריכים לעסוק באמצעים ובמקומות 

 שברשותנו ואשר נמצאים תחת אחריותנו ולהתעניין במה שנאמר אודות שינויי המגמות השוררות בקהיר". 

 מתוכנן: אירוע 

אירוע המשחתת לא היה בשוגג ולא היה בתגובה וקטובר " בא 24במאמר מערכת באותו היום  העיתון דבר כתב

לשורת התגרויות על קו הפסקת האש, אלא נחשב לכשעצמו לפעולה צבאית שמכשירה את הדרך למלחמה בין  

שני הצדדים". והעיתון ממשיך ואומר, שעשרות מחיילי חיל הים הישראלי שלמו בחייהם כדי לעצור את ההתקפה 

סובייטי, ואשר כתוצאה מכך עשרות מחיילי חיל הים שנפלו בהגנה על זכותה של המצרית, הנשענת על נשק  

זה ועברו על  ישראל לעבור בתעלת סואץ. ובהקשר של המקרה הזה אנו תוהים מדוע ביצעו המצרים את הפשע ה



חוקי הספנות הבינלאומית ועל הסכם הפסקת האש וכיוונו את האש שלהם על המשחתת, אשר ביצעה את הסיור  

 שגרתי שלה.  ה

עצמה הייתה, כמו שאר המשחתות של חיל הים מאז סיום מלחמת ששת הימים, מול החופים   ," אילת"המשחתת 

לא חצתה את   " אילת"שבשליטת צה"ל כדי למנוע הסתננות אל החופים הללו ולייצב בהם את הביטחון. המשחתת 

היא נעה באותו המקום שעגנה בו  המים הריבוניים המצריים אלא הפליגה הרחק משם, ובמהלך היום בו נפגעה

 ולכן הותקפה.  
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אין ספק שהתוקפנות כנגד המשחתת חיזקה את התרשים והתכנון מצד המצרים. אם קהיר הייתה קוראת לשמור 

בוצעה בעת בה ישראל התחייבה לכבד  " אילת "על הפסקת האש היינו רוצים להצביע על כך, שהטבעת המשחתת 

 את הפסקת האש באזור. 

 : "אילת"הלקח של אסון 

לאחר הטבעת המשחתת, פרסם העיתון מעריב מאמר מאת אלי לנדאו תחת  , עשרה ימיםבאוקטובר 31ביום 

אבל והצער והעצב שהשתרר , ובו נאמר: "יעבור זמן רב לפני שנשקוט ויסתיים ה" אילת" הכותרת: "הלקח מאסון 

שלא תחזור הטרגדיה, לכן יש להקים ועדה בראשות בישראל  ובמשפחות החללים. עלינו ללמוד מהלקח על מנת 

 סגן הרמטכ"ל כדי לדון באסון של טביעת המשחתת".

ועוד כתב הכותב: "הציבור נותר תוהה, מדוע התרחש המקרה? האם לא ניתן היה להימנע ממנו? ומדוע התקרבה 

 המשחתת לחופי מצרים? ומדוע הפליגה לבדה? 

משחתת ביצעה את המשימה. ואנו יכולים לומר, שלו היו המצרים רוצים  התשובה היא, שהפיקוד הורה על כך וה

יהווה לקח  " אילת" לתפוס ספינת מלחמה נוספת, הם היו מצליחים".  בסוף המאמר נכתב: "אין ספק, שטיבוע 

, והסיפור על חילוץ הנפגעים שנלחמו עם הגלים וגבורת המחלצים, וזוהי  עבור הדור ואפילו לדורות של מלחים

 ללא ספק, כל זה אינו מחפה על החוסר בנשק הימי".  גבורה

 בעקבות האירוע יצאו בכירים ישראלים בהצהרות כועסות, ואצטט כמה מהן להלן: 

 אשכול: 

הייתה ללא כל סיבה, שכן הספינה  " אילת"לוי אשכול ראש ממשלת ישראל הודיע, שההתקפה על המשחתת 

ת המקרה כעבירה חמורה מאד על חוקי הספנות הבינלאומית הייתה מחוץ למים הריבוניים המצריים. הוא תיאר א

והפרה ללא תקדים של הסכמי הפסקת אש. והוסיף אשכול, שלהתקפה המכוונת הזאת יש מסר שלא ניתן לשאת  

 אותו ושישראל לא תפקיר את דם בניה. 
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 בן גוריון: 

מעשה מצרי. הוא  –לפי דעתו   -על ידי שלושה טילים בלב הים איננו  " אילת" בן גוריון אמר, שטיבוע המשחתת 

רמז לכך שהוא יודע מי ביצע זאת, והבהיר, שהוא מתכוון, למעצמה שרואה בתבוסה של המדינות הערביות 

ת המשחתת הינו אירוע  במלחמת ששת הימים תבוסה של מדיניותה במזרח התיכון. הוא הוסיף ואמר, שהטבע

 שחייב לשמש לקח. 

 אבא אבן:

אבא אבן, שר החוץ של ישראל, הצהיר בניו יורק שהתקפת הפתע של המצרים ללא סיבה על המשחתת  

בלב הים נחשבת להפרה ברורה של הסכם הפסקת האש, והוא הוסיף, שהתוקפנות הזאת   " אילת" הישראלית 

   .שמצרים תכבד את הפסקת האש לכך, י לערוב יד שקיים צורך מ הייתה מתוכננת, שמוכיחה גם

 

 



 משה דיין: 

משה דיין שר הביטחון הישראלי הצביע על מצרים כמי שגרמה למלחמת ששת הימים וההתפתחויות שבאו  

ואמר, שאנחנו ננקוט צעד אחר צעד כפי שעשינו אחרי   ,"אילת"" בעקבות זאת. הוא דיבר על טיבוע המשחתת 

 ן. שהנשיא המצרי סגר את מיצרי טירא

 מנחם בגין:

מנחם בגין השר לענייני המדינה הצהיר, שהאויב צריך לדעת את עומק הסכנה של הפשע שביצע על ידי ההתקפה 

בלב הים. בגין הצביע על הכרת התוקפנות כפי שהציעה בזמנו ברית המועצות,   " אילת"על המשחתת הישראלית 

 פנית. שאומרת שהמדינה אשר תתקיף ספינות של מדינה אחרת נחשבת תוק

 ראל, מפקד חיל הים: אשלמה 

בידי הכוחות המצריים התרחש כתוצאה מיוזמה  ," אילת " שלמה הראל מפקד חיל הים הודיע, שטיבוע המשחתת 

לירות מנשק רחוק טווח ללא שום ניסיון ליצור קשר עם המשחתת או לוודא את המגמה שלה. ואמר, שהטילים 

 שפגעו במשחתת היו מדגם חדיש לגמרי. 
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התכוננה ואמר בו, שמצרים  " אילת" באוקטובר, אחרי טיבוע  21בת משה דיין שר הביטחון נשא נאום ביום ש

אין באמת שום שינוי שהוא לסבבים נוספים של מלחמה תוך תקופה קצרה יותר משהיה צפוי שתממש. ועוד אמר, 

שהם הפסידו במלחמה, אבל  – יש להניח –בעמדה של מצרים כיום לגבי המלחמה ולגבי ישראל. המצרים יודעים  

עדיין ניצבת מולם תהום המלחמה. דיין הודה בכך, שהתהליך המהיר של החזרת החימוש של הצבא המצרי בא 

טנקים שניצבים מול הכוחות הישראליים  400בהפתעה למומחים הישראלים. הוא המשיך ואמר, שיש כיום בערך 

יים, שחמושים בנשק סובייטי, והם מהווים כוח שיכול לאסור אלף בכוחות המצר 50 –באזור תעלת סואץ בנוסף ל 

 מלחמה מקומית אם הדבר יידרש, כדי לעמוד מול השליטה הישראלית. 

אינו מסוגל להמשיך בנחישותו או  שהפיקוד המצרי הנוכחיעל כך דיין הודה, שהערכות המומחים הישראלים 

שאזור התעלה יהיה פעם נוספת הגחל שיצית את המלחמה, שהוא ישנה את המדיניות שלו, היו שגויות. הוא ציין,  

 והוא הזהיר שמאבק על מעבר המים הסגור הזה ימשוך אליו מעצמות.  

באוקטובר בערב אמר דיין, שהמצרים מציבים מולנו עשרות אלפי  22  –בנאום שנשא במושבים המשותפים ב 

טעות בידיו. הוא הזהיר  -ננה מוכנה למלחמה רגלים ומאות טנקים בנוסף למטוסים. וכל אדם שחושב שמצרים אי

מאז מלחמת יוני, וצפה שהמאבק במסתננים הפידאינים יימשך עוד זמן.   פדאיוןמפני מקרי הסתננות רבים של 

פידאינים מסוכנים ביותר, וכי דמשק היא מרכז כוחם. עוד אמר, כי    300והוסיף, שמאז מלחמת יוני נעצרו בערך 

 רה המכרעת שלה לאחר ההסכם המדיני בין ישראל תעמוד מול הבחי
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קהיר לוואשינגטון. והמשיך ואמר: "אסור לנו לרמות את עצמנו ולחשוב, שההסכם הזה לא ייחתם בתקופה  

 הקרובה". 

   הקבינט )מועצת השרים במקור ( מתכנס: 

, על מנת דיווחי סוכנויות הידיעותבאוקטובר בבוקר התכנס הקבינט הישראלי, כשמתח אופף אותו על פי   22ביום 

. שר הביטחון משה דיין הגיש דו"ח על המקרה. לוי אשכול ראש  ," אילת" לדון באירוע של טיבוע המשחתת 

הינה הפרה חמורה  " אילת " שלא היה לה צידוק על המשחתת   הממשלה אמר בישיבה, ש"ההתקפה הנפשעת" 

שב הפרה ללא תקדים של הסכם הפסקת האש. והוא ביותר כנגד חוקי הספנות הבינלאומיים, והיא חייבת להיח

הוסיף ואמר "הפעולה התוקפנית המכוונת הזאת נושאת משמעות שאין לקבל, ודם חיילנו והאזרחים שלנו לא 

 ייתכן שיישפך ללא תגובה". 

לאחר ישיבת הקבינט פנו אשכול ואתו השרים אל נשיא המדינה זלמן שזר, שהודיע על תחילת הטכסים  לציון  

 שנה להקמת מדינת ישראל.  20לאת מ

 



 לא נשכח:

אשכול אמר בנאום שנשא בטכסים הללו, שהוא מצטער לציין נושא מצער בהזדמנות הזאת, ואמר כשהוא מתכוון  

להתקפה המצרית "אנחנו אומרים לאויבת הגדולה היותר שלנו, שלעולם לא נשכח את המעשה הזה". ועוד הוסיף  

ד המדינה הערבית ובעלי בריתה, אשר רוצים להכריח אותנו לחזור אל אשכול, שהתשובה של ישראל כנג

שבכוחנו   אנו נחזק את הגנת המדינה ונעשה כל מהגבולותינו מלפני המלחמה, היא לאו ברור". ועוד אמר אשכול " 

להבטחת שלום אמתי". סוכנות הידיעות הצרפתית ציטטה, שחוגים מדיניים בירושלים חושבים שהרפובליקה 

להוסיף למתח באזור התעלה. החוגים הללו   - " אילת " על ידי ההתקפה הזאת כנגד המשחתת  -ת רוצה הערבי

 רואים באירוע "פעולה מלחמתית", ושזה מצביע על השגיאה של אלה שדיברו על "הקו המתון שנוקטת קהיר". 
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באוקטובר, שהטבעת המשחתת  22אבא אבן, שר החוץ של ישראל, הצהיר בלונדון לפני נסיעתו לארה"ב ביום 

הינה הפרה של ההחלטה על הפסקת האש במזרח התיכון מצד הרפובליקה הערבית ללא כל התגרות.  " אילת " 

ואמר "אל לנו לחשוב, שהאירוע מהווה שינוי יסודי של המצב במזרח התיכון". ובניו יורק אמר אבא אבן לאחר 

ללית , אבל הוא סירב להתחייב בהצהרה על אופי  באוקטובר, שהנושא ישפיע על העצרת הכ 23הגעתו ביום 

הצעדים שיש לנקוט. ועוד אמר, שמצרים העלתה את המתח הבינלאומי לשיא עולמי בהתקפה הזאת, וכי הוא 

יהיה בקשר עם הממשלה הידידה לישראל, כדי להבהיר לה את הסכנה הקיצונית שישראל מייחסת להטבעת 

 המשחתת.  

   הטביעה: נסיבות 

באוקטובר, שגנרל בר לב, סגן הרמטכ"ל הישראלי  29ראש המטה הכללי הישראלי הגנרל יצחק רבין הודיע ביום 

. הבחירה בבר לב ליו"ר הועדה שתבצע את " "אילת"" לטביעת המשחתת הישראלית   סיבותנ ההתמנה לחקור את 

על דעת הקהל הבדיקה מצביעה על מידת החשיבות של האירוע והשלכותיו על הממסד הצבאי הישראלי ו

 הישראלית. 

לא  " אילת " ית  הודיע הגנרל חיים בר לב, סגן הרמטכ"ל, שהטבעת המשחתת הישראל 1967בנובמבר  11ביום 

. ההודעה הצבאית אמרה, שהגנרל בר לב הבהיר בדו"ח שהרמטכ"ל  מצד המלחים נבעה בשום מקרה מרשלנות

ר למשפט צבאי, שכן אין ממצאים על רשלנות או יצחק רבין ביקש ממנו, "איני רואה סיבה להעמיד אף קצין בכי

פקודות שהופרו או כל דבר מסוג זה". אלא שבר לב אמר, שהוא חושב שהייתה טעות מצד השלטונות לשלוח את 

 לבצע את הסיור הזה ואת הסיורים שקדמו לו.  " אילת " 
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שחיל הים יאורגן מחדש לאחר   הודיע יצחק רבין בעת ביקור באחד הבסיסים הימיים, 1967בדצמבר  27ביום 

במרכזי תעשייה  באוקטובר, החלה ישראל במסע לאיסוף תרומות  23שיחוזק. ויומיים לאחר הקרב, ביום 

 .  " אילת" ובמוסדות הציבוריים כדי לקנות משחתת במקום המשחתת 

ולראשונה  האובדן החומרי והמורלי היה גדול. לראשונה ישראל משלמת מחיר כזה של אבדות בנפש בקרב אחד,

ישראל מאבדת כלי שיט גדול בקרב ימי, ולראשונה ישראל מאבדת מעט מגאוותה הצבאית, והאובדן הזה מגיע  

אלף קמ"ר, דהיינו למעלה מפי   89, שהביא לתבוסת צבא מצרים וסוריה וירדן ולכיבוש 1967לאחר ניצחונה ביוני 

 אלף קמ"ר. 20ארבע וחצי משטח ישראל, שהוא 

שום דבר אינו מכאיב לאנשים בתוך ישראל כשם אלף קמ"ר , כלומר פי שלוש משטח ישראל.  60שטח סיני לבדו 

שמכאיב אובדן בנפש, ולכן היה כעס גדול ולחץ רב על הממשלה. והממשלה נענתה ללחץ הזה במהירות, ובנאום 

אויב הגדול שנה להקמת ישראל הוא אמר: "אנחנו אומרים ל 20שנשא לוי אשכול ראש הממשלה בטכס לציון 

 ביותר שלנו ) כלומר מצרים. בסוגריים במקור (, אנחנו לא נשכח לעולם את המעשה הזה".  

הקבוצה הראשונה של פצועים, שכללה חמישה חיילים, הגיעה לבית החולים הצבאי בבאר שבע, שהוא בית 

. היה זה בשעה מתרגם (ה –) מתכוון אולי לתל השומר  מיילים מחוץ לתל אביב 5החולים הבריטי הישן, שנמצא 

המקורות אמרו, שרובם נפגעו בכוויות קשות, שלושה מתוכם הועברו באלונקות והרביעי  אחת בבוקר יום ראשון.  

 צעד על רגליו, אבל ראשו היה עטוף בתחבושת עבה, והוא בכה וחזר ואמר כל הזמן "איפה אני? איפה אני?".



 של אירוע המשחתת במקומות שונים באוקטובר נערכה הלווית חלק מההרוגים 23ביום 
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ראל, מפקד חיל אבעיר חיפה צעדו הגנרל יצחק רבין ראש המטה הכללי וקולונל ) כך במקור (שלמה בישראל. 

הים, בלוויה של ששה מההרוגים. סוכנויות הידיעות אמרו, שישראלים רבים צפו בלוויה ושחלק מהם קראו ודרשו 

המדינה בממשלת ישראל אמר "עלינו להבין ולדעת את התוצאות שייגרמו עקב הטיבוע  "נקמה". מנחם בגין, שר 

 . " אילת " של המשחתת 
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 ינו כה אמרו בחור 

מפקד  –ואחד -והוא הקצין הימי אחמד שאכר עבד אל 29ארבעה קצינים צעירים מחיל הים, הגדול שבהם בן 

, כלי השיט הגדול ביותר של " אילת" ת הישראלית פלגה של ספינות טילים, הם שביצעו את התקיפה על המשחת

 הצי הישראלי, והטביעו אותה בקרב בזק ימי, שהיה ועדיין הינו המודרני ביותר ומקור לעניין בעולם.  

קארח, מפקד פלגת הסטי"לים. הוא פיקד בעצמו על -ואחד אל-הארבעה הם הקצין הימי אחמד שאכר עבד אל

לצידו עזר לו הקצין הימי חסן חוסני מחמד אמין, והקצין הימי לוטפי  הספינה הראשונה שהתחילה את התקיפה, ו

 ג'אד אללה, שפיקד על הספינה השנייה שביצעה את התקיפה השנייה, ולידו סייע לו הקצין הימי ממדוח מניע. 

הם שוחחו תחילה על המצב הכללי. הפעילות הימית של האויב לאורך ליל שבת הייתה מוגברת. המידע הראשוני 

, שהיא כלי השיט הגדול ביותר  20"זילוס" יווח על סיור ימי של האויב שפועל באזור, וכולל משחתת מדגם ד

שברשות ישראל. לא היה ברור לגמרי מה מטרת הפעילות הימית המוגברת הזאת. למחרת בשבת בבוקר כל 

ון מזרח , מפליגה מצפ" אילת"הסימנים היו ברורים לכך שהמשחתת, אשר לאחר מכן התברר שהיא המשחתת 

מייל ימי, כלומר בהפרש של מייל אחד מהמים הריבוניים, ולאחר  13 -לפורט סעיד בקורס שמתקרב לחוף עד ל

 מייל ולאחר מכן שבה וחוזרת. 18מכן מתרחקת למרחק של 

מייל  13אה היה שהמשחתת מתגרה בכוונה, ובמקום לעצור במרחק של בשעה אחת עשרה וחצי בבוקר נר

 להתקדם אל תוךמהחוף היא המשיכה 
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וחדרה אליהם במייל שלם לפחות, כאשר אותרה במרחק של חמישה מייל מהתמרור הימי,    המים הריבוניים

מייל מהחוף, ומכאן שהיא בתוך המים  11פורט סעיד, כלומר במרחק של  במקור ( המוכר בשם כוכב ) נג'מה

הריבוניים שנקבעו לשנים עשר מייל. היא לא ידעה שיש עיניים שעוקבות אחריה. מפקדת חיל הים קיבלה את 

המידע הזה, ויחד עם זה גם נשאלה על ידי מפקדת הבסיס הימי בפורט סעיד לאמור: האם להיכנס לקרב עם 

 האויב אשר חדר כעת לתוך גבולות המים הריבוניים? 

 פורט סעיד קיבלה תשובה שמאשרת להיכנס לקרב עם האויב, במקרה שיהיה בתוך המים הריבוניים.  

 

 

 

 חדירה לתוך המים הריבוניים: 

הכוננות בבסיס הימי בפורט סעיד הייתה בשיאה, והספינות קיבלו פקודה לצאת מהנמל ולהיכנס לקרב עם כלי 

 והסתובבה ויצאה מהמים " אילת"השיט הישראלים שיחדרו למים הריבוניים. באותו הזמן חזרה המשחתת 

 הריבוניים, אבל כל אמצעי הפיקוח עקבו אחרי תנועותיה.  

 
 כאמור שמה הקודם של ה"אילת" בצי הבריטי.  20



פונה פעם נוספת לקורס עקלתון לעבר  " אילת"בשעה ארבע וחצי גילו אמצעי הפיקוח, כולל המכ"ם, שהמשחתת 

הלכה  " אילת" נים שמטרתם איננה מובנת. בשעה חמש לערך הייתה משחתת ומבצעת תמרו  המים הריבוניים

למעשה בתוך המים הריבוניים באותו המקום שבו נכנסה אליו מתוך התגרות לפני הצהריים. הוצאה פקודה לשני 

 הסטי"לים שהיו מוכנים לצאת אליה מיד ולהיכנס אתה לקרב.

ולאחר שתי דקות שיגרה  " אילת" הראשונה טיל לעבר  בשעה חמש ועשרים ושמונה דקות שיגרה הספינה התוקפת

 . שני הטילים פגעו במטרה בדיוק ולשונות אש עלו מהמשחתת.  את הטיל השני

.  בשעה שבע, כאשר גילו אמצעי הגילוי שהמטרה עדיין באזור, תקפה הספינה השנייה ושיגרה שני טילים

 ונחצתה לשניים ושקעה למצולות. המשחתת התפוצצה

 אומר אחמד שאכר שפיקד על ההתקפה הראשונה: 

 "כאשר העליתי את הכוננות לכוננות קרב בשבת לפני הצהריים, התחלנו לקחת חלק 
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בעודי עוקב אחר התנועות של המשחתת על מסך המכ"ם, איתר אותה חברי חסן חוסני במעקב אחר המטרה. 

הות על החוף, וכאשר המשחתת העוינת התרחקה אל מחוץ אמין בעין בלתי מזוינת מאחת מנקודות התצפית הגבו 

למים הריבוניים נשארנו באותה דרגת כוננות עד שיתברר המצב. אכלנו סנדויץ' לארוחת הצהריים כל אחד  

ה  תאבעמדתו בהתאם לנוהל עמדות קרב, ובשעה ארבע וחצי חזרה משחתת האויב והופיעה על מסך המכ"ם ונר

 פקודה לצאת ולהילחם.  גם באופק, ואז קיבלנו את ה

 הערב התקרב והאוויר היה צח, הים היה שקט, אבל על הספינה שלנו שררו רגשות הולכים וגוברים של התלהבות

אנחנו בדרך לקרב עם האויב. פגשנו קבוצה של ספינות דיג שבות לנמל, שראו את התנועות של האויב והבינו  –

הם וקריאותיהם הגיעו עד אלינו. לקחנו קורס שיגור לאחר תמרון  מיד שאנחנו יוצאים לקראתו. תרועות העידוד של

 במטרה שלא להיחשף, והתקרבנו אל האויב. 

מהעמדה שלי במרכז הפיקוד של הספינה הוריתי לשגר את הטיל הראשון. עקבתי אחריו בעצמי עד שפגע במרכז 

לשגר על האויב, ואז נתתי פקודה  המטרה בדיוק. חיכיתי שתי דקות כדי שהלם הפגיעה הישירה ישאיר את רושמו

את הטיל השני לפני שהאויב יוכל לשנות את המהירות או את הקורס שלו. עקבתי אחר יציאת הטיל השני בעצמי  

 עד שפגע בלב המטרה.

 אורות השקיעה: 

כולנו הבנו שפגענו באויב פגיעה ישירה וקטלנית. יצאנו כולנו מעמדותינו אל סיפון הספינה והסתכלנו לעבר האויב 

המוכה. אורות השקיעה מאחורינו, ומולנו באופק לעבר המזרח להבות האש העולות מהמשחתת העולה באש. 

את קולות העיר ואת תרועות העידוד של  אורות פורט סעיד קורצים לא רחוק מאתנו, ונדמה היה לנו שאנו שומעים

תושביה. ואכן בפועל אלפי תושבים המתינו לנו בשובנו. הם עקבו אחר זירת הקרב מרחוק וקבלת הפנים שהכינו 

 לנו הייתה מרגשת באופן לא יתואר.
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  – לא  מכ"ם התצפית בבסיס, שהיה צריך לעקוב אחר המצב ולגלות אם קיימות מטרות נוספות שחדרו או

משעה  ללא תצפית ) מכ"ם (ת אם המטרה שנפגעה טבעה או לא. האזור נותר התקלקל, והוא היה צריך לגלו

באותו האזור.   פתסמטרה נו שוב לפעולה, התגלתה חמש וחצי בקירוב עד לשעה שש וחצי, וכאשר חזר המכ"ם

 במטרה שהתגלתה.  לצאת ולפגועבשעה שבע קיבלתי פקודה 

 את אותה המטרה או שזאת מטרה חדשה?והשאלה היא האם ז 

מייל, כלומר מחוץ למים הריבוניים. האם  23נ ראתה מטרה נוספת במרחק של  כאשר יצאנו בפעם הראשונה

נכנסה המטרה הזאת למים הריבוניים לאחר הפגיעה במטרה הראשונה? הדבר הוודאי הוא, שהמטרה שפגעתי 

בשעה שבע וארבעים בערב, כלומר לאחר  " אילת" ביעת , אבל ישראל הודיעה על ט" אילת"בה למעשה הייתה 

 שנפגעה.  



התחושות שלנו היו מעורבות של אושר ושביעות רצון, בייחוד כאשר נודע לנו שהמטרה שפגענו בה היא אותה 

, אשר גרמה קודם לכן בחודש יולי שעבר לטביעת שתי ספינות טורפדו באותו המקום שבו אנחנו " אילת"המשחתת 

 הטבענו אותה. 

 סרן לוטפי ג'אד אללה, מפקד הספינה השנייה אמר:

באוקטובר בבוקר הופיעה בבסיס פורט סעיד נקודת מכ"ם שכללה כמה מטרות ימיות עוינות מול הבסיס.  21ביום  

הבסיס עקב אחר המטרות העוינות הללו ודיווחה למפקדה באלכסנדריה על המצב. הועלתה רמת הכוננות בקרב 

 בעלות שני מטולים.  18321כללו שתי ספינות טילים מדגם יחידות ההלם בבסיס, ש

עקבה אחר המטרה ממקום גבוה בבסיס, והיא זיהתה את סוג המטרה, משום , נקודת תצפית נוספת בעין  

אנשי התצפית בעין גילו שהמטרה היא משחתת    שהמכ"ם אינו מזהה את סוג המטרה אלא רק את מיקומה בלבד.

הריים ניתנו הוראות לצאת ולפגוע במטרה, במידה שתיכנס למים הריבוניים.  גדולה שנמצאת באזור. אחרי הצ

הפלגה שכללה שתי ספינות יצאה. עברנו מהמעבר הימי הראשון ועד למצוף השני ונצמדנו  למטרה על מסך 

   המכ"ם.
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שיגר את שני הטילים, למרות שההוראות היו, שהספינה של אחמד תשגר טיל אחד ולאחר מכן   אחמד שאכר

הספינה של לוטפי ג'אד אללה תשגר את הטיל השני. שני הטילים פגעו במטרה, נשמעו ממנה פיצוצים ופרצה אש  

 בסביבות השעה ארבע חמישים וחמש.  

 : "אילת"השברים של 

באוקטובר, ששברי   23הדובר הצבאי של מפקדת הכוחות המזוינים הודיע במסיבת עיתונאים, שנערכה ביום 

, שטובעה על ידי ספינות טילים מצריות ביום שבת שעבר, נמצאים בתוך הגבולות " אילת" המשחתת הישראלית 

בתשובה לשאלה של אחד  .מייל מחופי פורט סעיד 11באותו המקום שבו נפגעה ואשר מרוחק הריבוניים המצריים 

העיתונאים הזרים, אשר זומנו למסיבת העיתונאים, לגבי האפשרות שישראל תבצע פעולת נקם על הטיבוע של  

מצפה תמיד שישראל תבצע פעולות עוינות כנגדה,  המשחתת, אמר הדובר, שהרפובליקה הערבית המאוחדת

ל המשחתת הישראלית אל תוך המים מבלי להתחשב בהחלטה על הפסקת האש. הוא הוסיף, שהחדירה ש

הריבוניים המצריים הינה אחת מסדרה של תקיפות, שישראל התחילה בפגיעה במטרות אזרחיות באזור התעלה 

  הריבונייםעל השאלה לגבי החדירה של המשחתת הישראלית למים לאחר פרסום ההחלטה במועצת הביטחון. 

מאמינים שזה היה מעשה תוקפני והתגרות, ומחזקים זאת  , אבל אנחנותבוודאוהמצריים אמר: איש איננו יודע 

 מספר מטוסים ישראלים שהופיעו מעל פורט סעיד באותה העת.

לשאלה לגבי המיקום של ספינות הטילים המצריות שהטביעו את המשחתת אמר: הספינות הללו היו בעמדות 

הריבוניים ניתן האישור לספינות   ההגנה שלהן בנמל פורטו סעיד, וכאשר נראתה המשחתת כשהיא נכנסת למים

להיכנס אתה לקרב. וכאשר נשאל הדובר אם יכלה המשחתת לשוב שנית ולצאת מהמים הריבוניים לאחר הטילים 

 ששוגרו לעברה הטילים, הוא אמר, שהיא ניסתה להסתובב ולשוב אבל לא הצליחה.
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ת כוחות לא מצריים בשיגור הטילים  על  הוא נשאל על תגובתו להצהרות שיצאו מתל אביב לגבי השתתפו

המשחתת הישראלית, וענה: אני מדגיש שאין אף אדם זר מאזרחות כלשהיא או ברמה כלשהי בכוחות המזוינים  

המצריים.  לשאלה אם השלטונות המצריים מוכנים להגיש סיוע לחילוץ הנפגעים מצוות המשחתת הישראלית הוא 

 אנחנו מוכנים. – דרך האו"םענה: אם תגיע בקשה כזאת 

הוא נשאל לגבי משך התקיפה האווירית על פורט סעיד וענה, שהיא נמשכה כמה דקות בשעה חמש וחצי, בעוד  

 הסטי"לים נלחמים נגד המשחתת . לאחר מכן אמר, שמטוס ישראלי אחר ביצע את התקיפה.

 

 
 . העשוי מעץ.  P-183סט"ר  מאחר והוא מתבסס על גוף של  R-183הכינוי הסובייטי לספינות טילים 'קומאר' הינו  21



 אין תגובה!! 

הינם מדגם חדיש שלא היה  " אילת " כאשר התבקש להגיב למה ששודר לגבי זה שהטילים אשר הטביעו את 

 תגובה על כך. לי בשימוש קודם לכן, הוא אמר אין 

הוא נשאל לגבי קביעת המרחק שהיה בין הסטי"לים לבין המשחתת או בין הסטי"לים לפורט סעיד, ואמר: איני יכול  

מייל מנמל פורט סעיד, והספינות המצריות פנו   11שחתת הייתה במרחק של להשיב על כך, אבל אמרתי שהמ

 לעברה וממרחק "מסוים" ) המירכאות במקור ( שגרו את הטילים שלהן. 

בתשובה לשאלה בנושא הפגיעה בכלי שיט ישראלי נוסף הוא אמר, ששוגרו שני טילים לעבר מטרה נעה באותו  

חשכה לא ניתן לוודא את זהות המטרה. אותו עיתונאי שאל אם  , אבל מאחר ששררה"אילת " גודל כמו המשחתת 

כלי השיט הזה ביצע פעולה תוקפנית או שהוא רק ניסה להציל את מלחי המשחתת. אמר הדובר, שעצם החדירה  

למים הריבוניים שלנו נחשב מעשה תוקפנות, ולגבי השאלה אם הוא ניסה להציל את מלחי המשחתת, הרי זאת  

 יתן לוודא בשל תנאי החשכה ששררה באזור.רק אפשרות שלא נ

מצוות  בתשובה לשאלה אם כלי השיט המצריים שלו מהמים את אחד הפצועים מהמשחתת אמר הדובר, אף פצוע  

 . וכאשר נשאל אם המשחתת לא נמצא אצלנו
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המים  אכן נפגעה בתוך  " אילת "השלטונות המצריים ביקשו מארגון הפיקוח הבינלאומי  לאשר, שהמשחתת 

הריבוניים המצריים הוא ענה ואמר: לא ביקשנו זאת, אבל ארגון הפיקוח היה באזור והמשחתת הייתה במרחק של 

 מייל או פחות מפורט סעיד.  11

 הפרת הפסקת האש: 

פרסם הודעה, שחולקה לעיתונאים הזרים במסיבת העיתונאים ובה נאמר: אין זאת משרד ההדרכה הלאומית  

הפעם הראשונה שבה ישראל מפירה את ההחלטה על הפסקת האש, וגם אין זאת הפעם הראשונה שבה  

ביולי שעבר הטביעה המשחתת הזאת שתי ספינות  11חודרת למים הריבוניים המצריים. ביום  " אילת"המשחתת 

ם ספינה שלישית במשימת סיור, לאחר שרשתות המכ"ם המצריות קלטו סימנים שאישרו שגוף זר שלנו, שיצאו ע

 נמצא במים הריבוניים, והייתה זאת אותה המשחתת.  

 ההודעה הצביעה על תוקפנות ישראלית מתמשכת נגד אזרחים בערי התעלה. ועוד נאמר בהודעה, שישראל

, שתקפה שתי " אילת" אבל היא מתעלמת מכך, שהמשחתת  טוענת שסכנות מאיימות על תושביה ועל אומתה,

באוקטובר הנוכחי, לפני   21ספינות שלנו והטביעה אותן ביולי שעבר, איימה על האומה שלנו פעם נוספת ביום 

   שספינת הטילים המצרית הטביעה אותה.

 פעולת נקם:

סופו של דבר בוודאות מעשה באוקטובר, שישראל תבצע ב 23מקור צבאי בכיר אמר לעיתון "אלאהראם" ביום 

נקם, ועלינו לצפות לכך בכל עת ובכל מקום, משום שהיא איננה יכולה לשאת את ההשפעות הנפשיות והמדיניות 

 של האובדן שפגע בה בקרב הבזק הימי, שהסתיים בהרס המשחתת ובטיבועה.

חפשת אחר תגובה מדינית אל לנו ללכת שולל אפילו לרגע אחד מהידיעות שמגיעות מישראל שאומרות, שהיא מ

 . אין זה לאמיתו של דבר אלא כיסוי לתכנונים הישראליים. ודיפלומטית

 ניסיונות לחשיפה: 

ואכן למעשה ביצע הצבא הישראלי כמה ניסיונות לחשוף את רמת המוכנות הצבאית המצרית בימים שלאחר שבת  

 באוקטובר  23באוקטובר לאחר הקרב ועד יום  21
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בים ניסו כמה ספינות טורפדו לעשות זאת בקרבת המקום בו  ת אלה בוצעו הן בים והן באוויר. באוקטובר. ניסיונו 

", אבל הן לא התקרבו למים הריבוניים, בעיקר לאחר שאחת מיחידות תותחי החוף ירתה פגז "אילת" טבעה " 



וס המצריים, ומט ממרחק. באוויר טס מסוק באזור ביר עדיב בכיוון איסמעיליה בניסיון לחשוף מרחוק את הקווים 

 ישראלי אחר טס ממרחק בכיוון האגמים המרים.  

 וכה אמרו אנשיהם   

בבית חולים באר שבע אמר מפקד המשחתת: "עמדתי בעמדת הפיקוד ותכננתי את הקורס לשעות הבאות. 

הייתה אז הפלגנו ממזרח לפורט סעיד כאשר לפתע צעק הצופה, שהוא רואה טיל מכיוון הנמל המצרי. הראות 

מצוינת. הסתכלתי מיד לאותו הכיוון וראיתי טיל לבן מתרומם ואחר כך יורד ומתייצב בגובה בינוני וטס ישירות 

לכיווננו. הפעלתי אזעקה והצלחתי להורות על הגברת המהירות ושינוי הכיוון. באותו הרגע בדיוק הטיל נכנס 

 ישירות במרכז הספינה.

התחלנו בתהליך בקרת נזקים. כל החלק המרכזי היה הרוס וחדר המכונות הספינה נפגעה ושותקה לחלוטין ו

סוף את הצוות בחרטום ובירכתיים,  התמלא במים. כאשר נודע לי על הצפה בחדרים נוספים בספינה הוריתי לא

 והגנו עזרה ראשונה לפצועים.    הורדנו למים את שלוש סירות ההצלה שנותרו שלמות

לעשות משהו. באותו הרגע נכנס הטיל השני. יכולנו   ינה וחשבתי, שעדיין אנו יכוליםתי את נטיית הספכל הזמן בדק

לתפעל את תותחי הנ"מ והמקלעים כנגדו אבל לא עזר. הוא נכנס ישר למרכז הספינה, ואני קיבלתי דיווח שרשת 

 מעלות. 15ההנעה וחדר המכונות והדודים והתשלובת מלאים במים, והספינה נוטה 
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 : דת הפצועיםהור

כאשר התברר שחדרים נוספים התמלאו במים הוריתי להוריד את הפצועים לסירות ההצלה, ובשלב זה התרחש 

פיצוץ במשחתת וכמה מלחים נפגעו קשה. הבנתי שזה הסוף והוריתי לנטוש את הספינה. ניפחנו את חגורות 

כן פגע הטיל, אבל קיבלתי דיווח מהירכתיים,  ההצלה של הפצועים ושלנו, ואז נכנס בנו טיל נוסף. לא היה ברור הי

 שהם רואים אור טס אלינו במהירות, ומיד אחר כך היה פיצוץ, ובתוך שניות הספינה התהפכה וטבעה. 

המלחים כבר עזבו את הספינה והתרחקנו ממנה במהירות, ואז נכנס בנו הטיל הרביעי. הספינה נעלמה מהעין  

 אתה.  והטיל טס אחריה לתוך המים והתפוצץ

 הטיל הירוק: 

 נזכר בשעות האחרונות של המשחתת ואומר:סגן קלמן 

בשעה חמש ושלושים בערב הייתי בגשר הפיקוד. באותה השנייה ראיתי טיל ירוק מכיוון פורט סעיד ובעקבותיו  

והיה  ראיתי ברק אור פולט עשן ודבר מה מתרומם גבוה. לאחר מכן ראיתי ברורות נקודה שחורה ומתחתיה להבה, 

לי ברור מהרגע הראשון שזה טיל ששוגר לעברנו. המפקד הורה לפתוח באש מתותחי הנ"מ לעבר הטיל, וקווינו  

היה סיפק בידנו משום שלא  (8) לפגוע בו תוך כדי מעופו על מנת שיתפוצץ באוויר, אבל סיכויי הפגיעה היו אפסיים

הזעזוע נשמע קול הנפץ, ולאחר שתי דקות הטיל  להיכנס לעמדות קרב. הרגשנו זעזוע חזק בספינה כולה, ולאחר

 המצרי השני פגע במשחתת. סביבנו היה הרס כמעט מוחלט.  

בשעה שבע וחצי בערך ראיתי ברק אור נוסף מכיוון פורט סעיד. טיל שלישי שוגר לעבר הספינה, פגע בה 

מצוות הספינה ידע מה עליו   בירכתיים  וגרם לפיצוץ התחמושת. בשלב הזה הורה מפקד הספינה לנטוש, וכל אחד

 לעשות.
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 אני?  איפה

כאשר הגיעו חמישה פצועים מאנשי חיל הים הישראלי לבית החולים הבריטי הישן במרחק של חמישה מייל מחוץ 

לתל אביב, שלושה מהם הועברו על גבי אלונקות ואחד הצליח ללכת על רגליו, אבל ראשו היה עטוף בתחבושת 

 מר כל הזמן: איפה אני? איפה אני?   עבה. הוא בכה וא

קצין אמר, שהם ראו טיל בצבע ירוק כשמאחוריו עשן לבן טס במהירות מכיוון נמל פורט סעיד בחשכת הערב 

בשעה חמש וחצי. אזעקת סכנה נשמעה בספינה, המלחים מיהרו אל עמדות הקרב והמפקד החל לתמרן כדי  



מההתראה עד שהמשחתת  שניות 20תחו באש ולא עברו להפחית מעוצמת הפגיעה במשחתת. תותחי הנ"מ פ 

נפגעה והזדעזעה כאילו נתקלה בקיר אבן מוצק. הטיל, שנשא טון חומרי נפץ, פגע בדוד הגדול ופרץ ממנו סילון  

ה חיילים ופציעת אחרים, וגרם עשן. אחרי שתי דקות התרחש פיצוץ נוסף בחדר המכונות, שגרם למותם של כמ

הספינה נעצרה לגמרי והפכה לגוף דומם שאיבד את נה, שדרכם חדרו מים לתוך הספינה. ים בשדרית הספילפתח

 כושר התנועה. אורותיה כבו ומרכז המשחתת הפך לגוש של אש. 

: קיבלנו כולנו הוראה הניצולים אמרו, שהטיל שינה את כיוונו כאשר הספינה שינתה את מצבה. מלח אחר אמר

לקחת אתנו את הפצועים. לאחר מכן התפשטה החשכה ורק האור מהאש   לעלות לסיפון המשחתת והודיעו לנו

. המפקד הורה למלחים להתכונן לנטוש את הספינה והם מיהרו להוריד את סירות "אילת " -המפחידה עלה מה

 ההצלה, אבל מצאו רק שלוש בלבד, שלשונות האש לא השיגו אותן, והם הורידו בהן את הפצועים.  

 צרחות: 

מלח צעיר אמר: לא שמענו דבר פרט לצרחות של הפצועים ושאגות האש. המראה דמה לגיהינום. המלחים נאבקו 

 דקות ללא שליטה עליה, וגם מכשיר האלחוט במרכז הפיקוד של המשחתת הושבת.  45באש למשך 
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ם נאבקו במשך למעלה , והמלחיSOSאנשי המקצוע ניסו ללא הצלחה לתקן את מכשיר הקשר כדי לשלוח מברק 

אחרי שעה ומחצה נדמה היה שהמלחים הצליחו, למרות שהספינה נטתה על צדה. הם  משעה להציל את הספינה. 

 הצליחו להתקשר באלחוט עם החוף, והמפקד ביקש לשלוח סיוע ועזרה לפצועים. 

טיל שלישי פגע  לאחר כמה דקות ולפני השעה שמונה בערב הגיעה הפגיעה הסופית, כאשר והמשיך ואמר: " 

בירכתי הספינה והבעיר שם אש. הספינה נטתה והוכתה בשיתוק, המפקד נפל מעמדת הפיקוד שלו לים ונפגע  

בשבר בעמוד השדרה שלו. כמה חיילים קפצו למים להציל אותו בעודו צף וצורח מכאבים. חשבתי אז שזהו, הלך 

 עלינו.

 ה: הספינה רעד

סתובב סביב עצמה, והקצין השלישי הפצוע שלח מברק קצר אחרון ואמר הספינה החלה לרעוד ולהאחר כך אמר: " 

בו: נפגעתי. נוטשים את הספינה". המלחים קפצו למים, והפיצוץ הדף את אלה שנותרו, ואז הספינה הסתובבה 

 סביב עצמה ושקעה במים, שרתחו מעוצמת האש. השעה הייתה שמונה בערב בדיוק.  

 כאן על קטע שנאמר כבר לעיל. המתרגם (מלח אחר אמר: ......) חוזר 

המלח רוביו מספר מה עבר עליו במהלך הקרב ואמר, שהוא זוכר ששמע צרחות ופיצוצים וראה רסיסי מתכת עפים  

ולאחר מכן אמר: לאחר הפיצוץ הראשון בכל מקום, אבל לפני הכול הוא זוכר, שירכתי המשחתת שקעו ראשונים. 

שני פצועים שנפלו על הארץ מעוצמת הפיצוץ . ניסיתי לחלץ אותם, ואז נתן  הלכתי לחפש את הפצועים. מצאתי

 הרב סמל פקודה
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לרדת אל קרקעית המשחתת כדי לנסות לעצור את חדירת המים. התאמצנו מאד ואז חזרתי אל הסיפון וראיתי 

בחור זרוק על הסיפון שלא יכול לנשום. הפשטתי את חולצתו ומצאתי פצע חמור בבטנו, ואז אחד המלחים טיפל  

 בו.  

 הצילו. הצילו: 

מה, אחר כך פרץ בבכי לאחר שנפגע ולא הצליח נשם בכבדות על סיפון המשחתת ונראה אחוז תדההרב סמל 

שמעתי צעקות במים "הצילו. הצילו אני עולה נשרף".  להזיז את רגליו בשל פצע חמור ברגלו השמאלית. אחר כך

באותו הרגע קפצתי למים ולקחתי ימאי אל סירת ההצלה. הוא נפגע בכוויות קשות בחזהו וזרועותיו. לאחר שעה 

ית, נשמעו התפוצצויות וברמקולים ניתנו הוראות לנטוש את הספינה. העברנו את וחצי נפגעה המשחתת בשנ

הפצועים אל סירות ההצלה, אבל מחסן התחמושת החל להתפוצץ וקפצנו למים. לקחתי אתי מלח, וכאשר התפוצץ  

פו הטיל השלישי הרגשנו כאבים בגופנו, ובעיקר בחזה ובבטן. לאחר מכן התרחש פיצוץ גדול ורסיסי מתכת ע

 באוויר.  



אחד הרסיסים פגע בחגורת ההצלה של אחד הימאים. רציתי להתקרב אליו אבל הקצין הורה לי לחזור משום 

 שהימאי היה קרוב למשחתת והיא כבר החלה לשקוע. 

 התקשות הרגל:

לאחר מכן התקבצנו קבוצה של עשרה ימאים והתחלנו לשחות לכיוון הירח. אחר מאתנו התלונן שהרגל שלו 

ה קשה. הורדתי את החגורה שלו ואמרתי לאחרים לשמור על שתיקה, משום שהדיבורים גורמים לאובדן  נעשת

, אז חלק . בתחילה חששנו שאלה מטוסים עויניםים מעלינוקולות של מטוסים חג אנרגיה. באותו הזמן שמענו

מאתנו כיבו את הפנסים שהאירו במי הים. מטוס עבר מעלי, ולאור הירח זיהיתי אותו, והוא חג מעלינו בדיוק לפני  

 שנעלם, ואז הגיעו המסוקים. הם חגו תחילה בכיוון המשחתת ואחר כך שבו והחלו לאסוף את הניצולים.  

והייתה זאת הפעם הראשונה שבהפלגה האחרונה של   39. הוא היה בגיל 22ן היה חולההקצין הימי דבש לימו

 הוא לא לקח חלק  " אילת"המשחתת 
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שנים קודם לכן. כאשר נודע לו   21עם הצוות, מאז החל לעבוד על סיפונה לאחר שישראל רכשה אותה מבריטניה 

באוקטובר.   22פני הניצולים, שהגיעו ביום ראשון הוא נסע לבסיס חיל הים בחיפה לקבל את  על טביעת המשחתת

הקצין דבש לא היה היחיד. בכניסה לבסיס חיפה נאספו בני המשפחות של צוות המשחתת הדואגים, והמתינו 

 לבואם של הניצולים.

 בתוך המשחתת: 

  קצין מצוות הספינה אמר ) חוזר על קטע שנכתב כבר לעיל. המתרגם (

ות לאחר שהמשחתת נפגעה שלחנו מברק ברדיו לאמור: נפגענו ונטשנו את הספינה. קצין אחר אמר " שלושים שני

לאחר מכן הוסיף: אנשי צוות המשחתת קפצו למים, מאחר שלא היו סירות הצלה משום שהן נהרסו כולן בשל 

 הטיל המצרי. 

זור לנו לצוף על  מלח שלישי אמר: "רבים מאתנו מצאו עצמם בתוך אגם של שמן עצום. ניסינו לתפוס במשהו שיע

המים. היו לנו חגורות הצלה אבל היינו זקוקים למשהו להחזיק בו. החשכה ירדה והמים היו קרים . אני חושב 

 ששהינו במים למשך שש או שבע שעות לפני שחילצו אותנו.
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 התגובה להתגרות: 

ראל מפקד חיל הים הישראלי כינס מסיבת עיתונאים ביום ראשון אחה"צ ואמר, חובה לנקוט את  אשלמה 

אתמול, ולנו יש  " אילת " האמצעים המתאימים כדי להגיב על ההתגרות שבאה לידי ביטוי בהשמדת המשחתת 

טבעה המשחתת האמצעים הללו. הוא אמר, שחיל הים הישראלי ימשיך בפעילותו ויקיים סיורים באזור בו הו

 במעשה תוקפני מתוכנן על ידי המצרים. הוא טען, שזה מעשה שמהווה הפרה של החוק הבינלאומי.  " אילת " 

הוא טען, שהמשחתת הוטבעה באזור שנמצא בקצה המערבי הקיצוני של השטח שנשלט בידי הכוחות הישראלים, 

לעבר חופי סיני,  בכיוון דרום מזרח ק"מ מפורט סעיד. המשחתת ביצעה סיור שגרתי ונעה 21כלומר במרחק של 

 שהכוחות הישראליים כבשו, וכל הזמן המשחתת הייתה מחוץ למים הריבוניים המצריים.  

הוא המשיך ואמר, שחיל הים הישראלי ביצע סיורים באזור הזה מאז סיום מלחמת יוני במטרה לשמור על החוף  

הגיעה לאזור הזה ביום שישי בערב ועברה  " אילת"ת ולמנוע כל ניסיון חשאי של הנחתת אנשים על החוף. המשחת

כמה פעמים במקום שבו הוטבעה, והייתה שם גלויה לעיני המצרים באופן ברור, והיא לא ביצעה שום דבר שניתן 

לפרש כמעשה תוקפני. הוא המשיך ואמר, שלא נרשמה שום פעילות ימית מצרית ומטוסים מצריים לא ניסו לזהות 

 
 , לא השתתף בהפלגה זו.  (קלימונטדבש לימון )אכן רס"ר האונייה  22

 



מונחים במכ"ם, תוצרת סובייטית מדגם חדיש מאד, וכי הטיל 23"קומאר" וטבעה בטילי את המשחתת. המשחתת ה

 שינה את כיוונו יחד עם הניסיון של המשחתת לשנות את כיוונה כדי להתחמק ממנו. 

 ללא הצלחה:

. הטיל הראשון פגע במשחתת במרכזה והרס והמשיך ואמר, שכל טיל ששוגר על המשחתת נשא טון של חומר נפץ

שירי הקשר. המשחתת ירתה כמה פגזים לעבר ספינת הטילים המצרית, אבל ללא הצלחה. הוא הכחיש את את מכ

 הידיעות שנפוצו, שישראל ביקשה מהרפובליקה הערבית סיוע  

 303עמוד 

במבצע החילוץ. הוא גם הכחיש את הידיעות שפרסמו עיתונים ישראלים שאמרו, שהמטוסים הישראליים נתקלו 

מבצע החילוץ. הוא שיבח את טייסים הישראלים ואת חיל הים הישראלי שפעלו לחילוץ הניצולים  באש נ"מ במהלך 

 מאנשי הצוות של המשחתת אל בתי החולים.   152ואמר, שמאז שעות הבוקר המוקדמות  הועברו  

במצב קל אבל אלה לא   40במצב קשה,   8נעדרים ומבין הפצועים יש  36, 15הוא אישר, שמספר ההרוגים 

 רים סופיים.  מספ

 : "אילת"שאחרי   העידן

פתח העולם את עיניו לאור מערכת פורט סעיד הימית וטיבוע המשחתת   1967באוקטובר שנת  21בשבת בערב 

וכי עליו לקלוט באופן   שטח, ששיגרה ספינת טילים, כדי להראות שעידן חדש החל -בטילי שטח " אילת" הישראלית 

מנת שיבין את האמת על העידן הזה ואת ההשלכות שלו, כדי שיוכל לחיות כללי מה שקרה וכן את כל הפרטים, על 

 אותו ולהפכו לצעד במצעד ההתפתחות העולמית שאיננה יודעת לחדול. 

החל אם כך עידן הטילים, והטילים הללו לא היו סוד, והשפעתם לא נעלמה מעיני ההוגים האסטרטגים או  

תיאורטית או המשקיפים. אבל יש הבדל בין הכרת הנשק הכרות  המתכננים הצבאיים או מפקדי חילות הים או גם

דרך אימונים שונים ומגוונים, לבין הסבל של התוצאות. האמת מתבררת דרך המציאות, וזה ההבדל בין מה שקדם 

 למערכת פורט סעיד הימית לבין מה שקרה אחריה.

שטח מונחים.  –שים בטילי שטח בעקבות המערכה גילה העולם את היקף החשיבות של כלי שיט קטנים חמו

ההפתעה לא נפלה בחלקו של מחנה זה או זה בלבד. כולם כולל הסובייטים שייצרו את הנשק הזה נדהמו  

 של המערכה הזאת.  מההפתעה ומהתוצאות
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 לא הפתיעו את הסובייטים:

אלוף עלי ג'אד, מפקד חיל לא היה זה כבר סוד, שהסובייטים לא רק שהופתעו אלא גם נאחזו אימה, כפי שאמר 

, וכהוכחה לכך אמר "משום שאחד מסוגי הנשק שלהם, שהם החשיבו שהוא עדין הפתעה, 24הים המצרי לשעבר

נחשף, והכוונה בכך לטילי סטיקס, שנחשפה האפקטיביות שלהם שאבדה, משום שננקטו האמצעים שכנגד הן 

 הצבאית המערבית".  בחשיבה  מצד המערב והן מצד ישראל, ולא יהיה זה עוד מפתיע

באוקטובר נחשב הפתעה, משום שישראל לא דמיינה לעצמה שמצרים  21ביום   שטח –ילי שטח טהשימוש ב

 מסוגלת להשתמש בנשק הזה, ומשום שאף מנהיג צבאי, מערבי או מקומי, לא חשב על החשיבות שלו. 

 טילים מתקדמים: 

, והעיתונות ושאר אמצעי התקשורת פרסמו 1962היה ידוע שמצרים קיבלה טילים מהסוג הזה החל משנת 

והיה ידוע שהנשק הזה נוסה באימונים החל  . 1967ונות שלו במהלך אימונים ימיים לפני האסון המביש של יוני תמ

באוקטובר  21, אבל הניסיון המעשי גם מול אמצעי נגד, כלומר בתנאי קרב אמתי, התקיים ביום  1962משנת 

שיגביל את האפקטיביות שלו, ולהפך.  . ידוע גם, שהגעה לנשק התקפי מובילה לגילוי של נשק אחר, הגנתי, 1967

 
 ס' ששוגר מסטי"ל קומאר. המחבר מתכוון לטיל 'סטיק 23

 
 בחטיבת ספינות הטילים. ושירת   צמח ברו ובע   1987-1983עלי גאד שימש כמפקד חיל הים המצרי בשנים   24



ומאחר שהנשק הזה היה ידוע מקודם, כלומר חמש שנים לפני שבא לידי שימוש בקרב ימי, היה צפוי שיהיו אמצעי 

 שמסוגל לעמוד מולו.   ,נגד או נשק הגנתי

דחו את האפשרות לקיומם של אמצעי נגד כאלה, שיכולים לשנות את אופי המערכה או את תוצאותיה, הם אלה ש

ההערכה האמתית לגבי הטיל וזה מה שהעניק למערכת פורט סעיד את הזוהר שלה בתור תחילתו של עידן חדש  

האיום אשר מייצרים   ר מערכת פורט סעיד הימית, את גודלבדרך לקדמה. ההוגים והפרשנים והמפקדים גילו, לאו 

 י שיט גדולים שעלותם גבוהה. הללו, כנגד ציי ענק וכנגד כל המצוידים בטילים ,כלי השיט הקטנים
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נשק מסוג זה הפך לראשונה להיות גורם מאזן בין הכוחות של מדינות העולם השלישי לבין המעצמות בעלות ציי  

לא היה רק תבוסה של כלי שיט או מערכה  " אילת " הענק וכלי השיט הגדולים. מה שקרה למשחתת הישראלית 

וע חשוב ואפילו חשוב ביותר, שגרם לשינוי אופי הקרבות הימיים באופן  שהסתיימה בטביעתה, אלא דף חדש ואיר 

משמעותי. דומה היה זה להופעת התותחים הימיים לראשונה וכן הספינות המשוריינות או כאשר הפעילו לראשונה  

 את הצוללות. 

 הספינה הקטנה: 

שהייתה פי עשר בגודלה  , במערכת פרט סעיד הצליחה ספינה הטילים הקטנה להטביע כלי שיט, משחתת

מהסטי"ל, וזאת באמצעות טיל ששוגר מעבר לאופק, וזה הוכיח, כי כלי שיט קטנים יכולים לפגוע קשות בכלי שיט 

 ירי. גדולים בעוד היא עצמה בטוחה מ

למעט   גרמה גם למהפכה במערכות ובמשמעויות של הכוחות הימיים של מדינות העולם כולו " אילת " הטבעת 

ולא אמצעי ההגנה המתאימים כנגד  שטח -ן לאף צי מציי מדינות המערב לא היו טילי שטח ארצות הברית, שכ

ציי המעצמות, שחצו ימים ואוקיאנוסים, החלו לקחת בחשבון את הסכנה החדשה הזאת, הסוג הזה של טילים. 

ות צבאיות,  שהיו חשופים אליה, לאחר מדינות העולם השלישי, אשר לא היו בעלות תקציבי ענק להשקיע בהוצא

להשיג ספינות כאלה וטילים מהסוג הזה בקלות בשל מחירן הזול וההפעלה הפשוטה. מחיר זול  היו מסוגלות

ופשטות הפעלה הם שני גורמים חשובים, אבל הם לא מייצגים את כל התכונות, שהפכו את כלי השיט הקטנים 

ה יותר והיא, הקושי לגלותם הן במכ"ם או  שקולים לכלי השיט הגדולים, משום שקיימת תכונה נוספת חשובהללו 

באמצעים אחרים. וכתוצאה ממערכת פורט סעיד הימית החלה ההתפתחות בתחום הנשק הימי להתקדם בשתי 

 מגמות שונות:

 ושיטות,  םפעולה לסילוק הסכנה הזאת על ידי נשק או אמצעי הראשונה:
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ים מונחים בעלי יכולת הרס גבוהה מוכחת. בתחום זה שיערבו להתמודדות מוצלחת עם הספינות הנושאות טיל

 פסיביים.  ודרך האמצעים ה   האקטיבייםשלב של מגמה בשתי דרכים, דרך האמצעים  היה

ים  הניבה סוגים שונים של נשק, שמסוגל להרוס את הטיל ולהפיל אותו במרחק העבודה על האמצעים האקטיבי

ל למשל תותחים בקוטר קטן מרובי קנים, שמסוגלים להתמודד  בטוח מספיק מכלי השיט. הסוג הזה של נשק כול

בזמן הקצר הנתון ולירות כמות גדולה יותר של אש ממה שניתן לתאר. חלק מהתותחים  הללו השיגו שיאים 

 ממוצעים של ששת אלפים כדורים בדקה.  

אשר לאמצעים הפסיביים, המאמצים להטעות את הטילים ולהשפיע על מכשיר הניווט  העצמי שבו כדי למנוע 

ממנו להמשיך בטיסה לעבר המטרה, הניבו פצצות מיוחדות, שהתפוצצו באוויר בדרכו של הטיל, ומהן פרצו פיסות  

שיט עד שיאבד את האפקטיביות  מתכת פולטות חום, שפעלו כמלכודת כדי למשוך את הטיל אליהן הרחק מכלי ה

כדי להטעות את מכ"ם כמו כן יוצרו מכשירים לחסימה אלקטרונית, ששידרו קרניים מגנטיות שלו וייפול הרחק בים. 

    ההנחיה העצמי של הטיל ולהרחיקו מהמטרה. 

גד ושיטות  פעולה למען העלאת הכושר של הספינות כדי להשיג אמצעים, שיבטיחו עליונות על אמצעי הנ :השנייה

 ההטעיה, שכלי השיט הגדולים אולי ינקטו כדי להתגונן מפני הסכנה שמגולמת בספינות הללו.  

 דורות חדשים: 



הביאו לייצור דורות חדשים של טילים מונחים, שעולים על הדור הראשון   מאמצים המושקעים בתחום הזהה

 שלא עולה על חמישה מטרים, בעוד שהדורותבתכונות רבות. בין התכונות החשובות: טיסה בגובה נמוך מאד 
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, " אילת" , שבו השתמשו ספינות הטילים המצריות במערכה להטבעת המשחתת 'סטיקס'כולל טיל ה הראשונים

גובה נמוך כזה נותן לטיל עדיפות טקטית גדולה, שבאה לידי ביטוי  מטר.  300 -ל 100ואשר טס בגובה שבין 

   האקטיביים והפסיביים. ביכולתו להתגבר על אמצעי הנגד

אמצעי )הוסף על כך( יכולת מוגברת של מכשיר הניווט העצמי באופן שמגביר את דיוק הניווט והיכולת להתגבר על 

מייל ימי בקירוב, שעובר את טווח האופק של המכ"ם,  100 -להטווח  השיבוש האלקטרוניים. והוסף את הגדלת

כלומר ששיגור הטיל מתבצע אל מעבר לאופק, ולפיכך צריך להסתמך על אמצעי מעקב אחר הניווט מעבר לאופק  

 באמצעות מסוקים או יחידות ימיות מיוחדות למטרה הזאת. 

גבי הספינות, ומעבר לכך התכונה הזאת הקטנת המשקל והקטנת הגודל אפשרו להגדיל את כמות הטילים על 

אפשרה גם למטוסים ולצוללות לשאת ולשגר את הטילים הללו, וכן גם סוללות טילי חוף ניידים, שמורכבים על גבי 

 מטולים. משאיות נושאות

השפעת הפיתוח הזה, שגרמה מערכת פורט סעיד הימית, באה לידי ביטוי במערכות הימיות שהתרחשו לאחר 

, הטביע הצי ההודי מספר ספינות פקיסטניות תוך " אילת" שנים לאחר הטבעת המשחתת הישראלית  מכן. ארבע

איבד הצי הבריטי שני כלי שיט כתוצאה משימוש בטילים   הסובייטים. במלחמת פוקלנד 'סטיקס'שימוש בטילי 

עי שיבוש צרפתיים מדגם אקסוסט על ידי הכוחות הארגנטיניים, למרות שברשות הכוחות הבריטיים היו אמצ

 אלקטרוניים, שתוכננו במיוחד למנוע תקיפות מסוג זה. 

ל ידי אנשי ספינות הטילים  שהעולם נכנס אליו ע ,אנו עדיין חיים בעידן שאחרי מערכת פורט סעיד הימית, עידן זה

 המצריות, אשר שינו את התפישות של המלחמות הימיות. 

 ריק ( 308) עמוד 
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 1969בנובמבר  9 –  8רי רומאנה ובאלוזה בליל המשחתות תוקפות את אזו

תחילתו של המבצע הייתה בחדר המבצעים של המפקדה הכללית. מול המפקדים מונחות המפות ועליהן  

משורטטות עמדות האויב, ובמיוחד עמדותיו על החוף הצפוני של סיני, ואילו הדוחות שמולם מציינים את הפעילות 

 באזור הזה במיוחד.  של האויב במהלך התקופה האחרונה

בשטח הכבוש באזורים   לאחר כמה ישיבות הוחלט להוציא כלי שיט מצריים כדי לפגוע בעמדות האויב ובמתקניו

יה באותה העת . בסוגריים במקור (. אזור רומאנה הפוא'אדק"מ מצפון מזרח לפורט  40) רומאנה ובאלוזה שבחוף 

ומחסני דלק ותחמושת ויחידות משוריינות ותותחים ורגלים וכוחות נח"ל ביישוב חצי צבאי, ויחידת  לימנה אזור

 מכ"ם. 

אזור באלוזה כלל שדה תעופה וסוללת טילי הוק ומרכז פיקוד של הגזרה הצפונית, יחידות שריון ותותחים ומחסני 

 דלק ותחמושת. 

של מלחמת ההתשה. למן ההתחלה היה ברור ומובן,  מפקדת חיל הים החלה לתכנן את המבצע כחלק מהקרבות 

שהצלחת המבצע תלויה בביצוע מהיר ובמיומנות, שיביאו לתוצאות הטובות היותר ושובם של כלי השיט 

וכדי לממש זאת, על פי הערכת מפקדת חיל הים, היה צורך להפתיע את  המשתתפים במבצע בשלום לבסיסם.

טת בדרגה הגבוהה ביותר של חשאיות, תוך בחירת הביצוע במקום  האויב, וההפתעה תושג רק בחשאיות מוחל

האפשרות שניתן לבצע מבצע כזה את עלה בדעתו כלל אויב איננו מצפה לשום פעילות ובתזמון, שהאויב לא ישה

 בזמן הזה. 

 האויב בתקופה הזאת ציפה שנבצע תקיפות ברציפות כנגדו, אבל אמנם
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חוצים ) את התעלה (, או על ידי הפידאינים ששייכים יתקיפו מן האוויר או מסיורים ים  כל צפיותיו היו שהמצר

וכדי לממש את ההפתעה חשבה  באותו הזמן האויב חשב שהאזור הזה בטוח מהאש המצרית. . 25סינילארגון 

מפקדת חיל הים שהמבצע צריך להתחיל בשעה אחת עשרה לפני חצות הליל במקום מה שהיה נהוג על פי הנוהג 

 (. 9)הצבאי המסורתי, להתחיל את המבצעים עם אור ראשון או אור אחרון 

שלא תהיה תקשורת  הקפידו המפקדות השונות, שלקחו חלק במבצע, התכנון והביצוע  כדי לשמור על חשאיות

טלפונית או אלחוטית, ובמקום זה יועברו הוראות כתובות ביד אישית זה לזה ישירות. לא הייתה אפילו אפשרות 

הקטנה ביותר לזליגת מידע בשל התכנון הזה. מפקד חטיבת המשחתות שמר במשרדו על הפקודה שהופנתה 

קטן בכתב ידו ואשר קיבל ממנו אישית כדי לשמור אליו ממפקד חיל הים לבצע את המבצע במועד שכתוב על נייר 

 על החשאיות. 

בהצלחה בעזרת אללה".   ".8שעבאן הפקודה בכתב אמרה: "מאת מפקד חיל הים אל מפקד חטיבת המשחתות. " 

הייתה תאריך הביצוע, אבל מפקדי שתי המשחתות  8היה שם הקוד למבצע, ו) הספרה (  " שעבאן" מחמוד פהמי. 

שיבצעו את המבצע לא היו מודעים לגביו כלל בשלב הזה. בישיבות של מפקדת חיל הים הוחלט שאת שנקבע 

נבחרו על סמך  -ללא כלי השיט האחרים  -המשחתות שיקבלו הגנה על ידי כלי שיט.  ,המבצע יבצעו משחתות

 יכולתן לפעול עצמאית או במבנה, וכן יכולתן להמטיר אש כבדה על האויב. 

מ"מ, וכן ביכולתן  130קוטר , שכל אחת מהן חמושה בארבעה תותחים  כבדים ב26ת מדגם סקורינבחרו משחתו

להגן על עצמן היטב כנגד התקפה אווירית או ימית. כלי השיט המאבטחים נבחרו כדי לאפשר זמן מספק  

 למשחתות 
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כלי השיט שנבחרו מסוגלים  לבצע את מטרות המבצע וכדי לא לבזבז זמן בפעילות כנגד התערבות ימית כלשהי.

 לבלום כל התערבות. 

השליטה והקשר. התכנון כלל גם מטריה אווירית של מטוסי קרב  ההפלגה ודרכיקורס נקבעו המועדים הסופיים ו 

וכדי להגביר חשאיות, המשיכו   על כלי השיט בעת הצורך.ולהגן  21מדגם מיג   )שמסוגלים ( לפעול בלילה

תיים על פי התכנית להעלאת הכשירות הקרבית של הכוחות המזוינים, ולא השתנה  המשחתות את אימוניהן השגר

 דבר בתוכנית העבודה היומית שלהן עד לרגע תחילת התנועה לביצוע המשימה.

וכאשר  עליה,  קיבלו אנשי שתי המשחתות פקודה להתכונן להפלגת אימונים, שמפקד חיל הים יפקח מסוים רגעב

מועד התזוזה לעזיבת הנמל, קיבלו אנשי המשחתות ממפקד חיל הים הודעה, שהוא לא יוכל לפקח  התקרב

דע דבר על עליהם בעצמו ובמקומו יגיע מפקד )חטיבת( המשחתות. המשחתות הפליגו מבלי שאיש מחייליהן י

 המשימה האמתית או המטרות שלה.

רחמן, מפקד חיל הים, ביקש -על סיפון כל אחת משתי המשחתת היה מומחה רוסי, ואלוף ימי מחמוד פהמי עבד א

ך התכנונים של המבצע להוריד אותם, אבל אלוף מחמד צאדק, רמטכ"ל הכוחות המזוינים סירב לקבל את במהל

ין זה יחשוף בפניהם או בפני זולתם שיש סיבה כלשהי מאחורי התכנית ההפלגה הרעיון הזה והבהיר, כי צעד מע

 מבצע מתוכנן שלא פורסם. ) שמדובר ב(או 

תכנית תקיפה על באלוזה, כולם  ותים של שתי המשחתות לא חשבו עלאף אחד משני המפקדים או הקצינים בצו

הוראות לפתוח מעטפות שנמסרו להם  אטדומייהמפקדים קיבלו מול  חשבו שמדובר בסיור לעבר פורט סעיד.

הם פתחו את המעטפות   אטדומייקודם לכן, אבל אף אחד מהם לא תיאר לעצמו מה הן מכילות. כאשר עברו מול 

 ואז נודע למפקדים לראשונה על המבצע. 

 

 

 
 לי ברצועת עזה( נראה שהמחבר מתכוון לגורמי פח"ע בסיני )או  25

 
בתחום   השיפור שלהם היה שתי משחתות סקורי שנבחרו למשימה זו היו מדגם משופר שזה מקרוב נקלטו בחיל הים המצרי. עיקר  26

 מ"מ ארבע קנים מבוקר מכ"ם.  57תותח אוטומטי ין השאר באמצעות  של לוחמה נגד צוללות וכן לוחמה נגד מטוסים ב



 

 

 בלב הים, בין החוף המצרי לחוף הכבוש, דיברו 
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 ה, שהם בדרכם למשימה קרבית. מפקדי המשחתות עם חייליהם והבהירו להם לראשונ 

בזמן שנותר ננקטו צעדי ההכנה לקרב, כמו תרגילים לפני ביצוע, על מנת שכל חייל יידע את תפקידו היטב. זה כלל  

והכנת מכשירי המעקב וההגנה האווירית, ניסוי כשירות הצוות ויכולת המשחתת לעמוד  התחמושתרמת העלאת 

המשחתות הוכנו כך שיהי ומוכנים לקרב מבחינת החשבונות והצעדים   מול האויב תחת כל תנאי שהוא. יומני

 המנהליים הנוספים בנוסף למסמכים והמזכרים הנוגעים להשתתפות המשחתת במשימות קרביות. 

כל זה, יחד עם מבצעים דומים קודמים, בוצע לפני היציאה מהנמל, אבל הנחיות החשאיות חייבו שזה לא יתבצע 

התכנית הייתה שבמהלך ההפלגה כלי השיט ייראו כאילו הם נמצאים בסיור   ט בפועל לקרב.לפני יציאת כלי השי

דיברו המפקדים עם חייליהם  משמר שגרתי. שתי המשחתות הגיעו לקרבת האזור שממנו יחל הקרב, ובאותו הזמן 

 בפעם השנייה והטעימו בפניהם את מהות המשימה ומועד ההתחלה. 

מבחינה צבאית התבצע תדריך של החיילים לגבי התפקיד של כל אחד ואחד בעת המבצע. ברגעים אלה באה לידי  

ביטוי היכולת של המפקד לפקד ולשלוט על אנשיו, וכן אהדתם לו ואמונם בו. כלי שיט הינו נקודה מבודדת באמצע 

ת, והאנשים יודעים, שסיכויי הצלתם הים, והמשמעות של היותו חשוף להפצצה או לפגיעה היא טביעתו האפשרי

בינם לבין עצמם ובינם לבין ההנהגה במצבים כאלה הם זקוקים לקשרים של חיבה ואמון בתנאים אלה מוגבלים. 

 היה מורל האנשים גבוה מאד.  –על פי יומן המבצע  –שלהם, וכן הם זקוקים לאמונה במטרה. באותו הרגע 

עד שקרבה השעה להתחלת המבצע, או "שעת השין" בביטוי הצבאי כלי השיט המשיכו בדרכם בקורס שנקבע 

הימי. הם שינו את הקורס בפעם האחרונה בכיוון המטרה בהאפלה גמורה. וכאשר הגיעה שעת השין הורה 

 המפקד להתחיל בקרב. התכנית קבעה להתחיל 
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באותו  דקות כפי שנקבע. 18 ה על פי התכנית ונמשכהחילה ההפגזה בשעה עשר בערב, ולמעשה התאת ההפגז

היום התקיימה בקהיר ישיבה של מועצת ההגנה הערבית, והיו ויכוחים רבים סביב מועד התחלת הצום: סעודיה 

הודיעה על ) תחילת( הצום, והמופתי ) פוסק ההלכה. המתרגם ( של הרפובליקה הכריז, שראיית הירח לא  

בחיי היום יום, ואילו התותחים הכבדים של המשחתות המטירו   הרחובות בקהיר היו פקוקים כרגיל .סופית הוכרעה

 אש בקצב גבוה, בעוד אנשיהן אינם חושבים על דבר פרט לביצוע משימתם במיומנות ובנאמנות. 

היה תיאום עם אנשי התותחנות בחזית בגזרה הצפונית, שאש תותחיהם ואש תותחי המשחתות יהפכו את אזור 

הייתה גדולה עוד יותר בשל כמות האבדות של האויב בציוד ובכלים וחיילים.   העימות ללהבה רצופה. ההפתעה

מייל ימי חזו אנשי המשחתות בלשונות אש שעולים   30 -ההפצצה נמשכה ללא התערבות מצד האויב, ולאורך כ 

 מעמדות האויב , אש שנמשכה שעות אחרי סיום ההפצצה.  

  1967ביוני  8עבר על ידי ספינות הטילים המצריות ביום ב שהפגיזו המשחתות ברומאנה ובאלוזה הופגזהאזור 

הייתה זאת דרך צרה, שגובלת ממזרח במישור עם חולות 27דרך ההתקדמות של השריון הישראלי.  כדי לנתק את

רכים ספוגים במים, שלא ניתן לנוע עליו. ממערב הוא גובל בים התיכון, הפעולה של ספינות הטילים באותו היום  

, וזה גרם  את ספינת הריגול האמריקאית "ליברטי", שהפציצו אותה בטעות מאוויר ומהים  חשפה לישראלים

 להפצת הידיעה על קיומה של ספינת ריגול אמריקאית בזירת המאבק במזרח התיכון.  

 
מהלך  .  ראה בהקשר זה גואטה שלמה, חיל הים המצרי לקראת וב67העוסק במלחמת יוני  6המחבר בפרק   אירוע זה מתואר אצל  27

   מלחמת ששת הימים

NERlHrA/view-ANuto7NaN8wDN4yp-https://drive.google.com/file/d/1x5pm9kY 

 

https://drive.google.com/file/d/1x5pm9kY-ANuto7NaN8wDN4yp-NERlHrA/view


בחסות החשכה הגמורה, תוך  החלו המשחתות להסתובב בדרכן חזרהה בהתאם לתוכנית הפגזהעם סיום 

 התפרסות והטעיה והפלגה בקורס שונה מהמצופה אצל האויב.
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הייתה נתונה לתקיפה אווירית, והחל לסייר באזור בחיפוש אחר המטוסים שתקפו.   האויב חשב תחילה, שבאלוזה

היו שני כלי השיט במרחק גדול מאד  בכך הפסיד האויב זמן יקר מאד, וכאשר התגלה שבאלוזה הופגזה מהים

ן מטוסים לחיפושים אחר שני כלי השיט כדי להטביע אותן כנקמה על מה שקרה. ואכ28  85 האויב שלחמהאזור. 

המטוסים גילו את שתי הספינות לאחר שהאירו שטח עצום מהים במאות פגזי תאורה, והחלה תקיפה אווירית על 

דקות. וכאן בא התור של הגנת הנ"מ על סיפון המשחתת להילחם עם   15אחת המשחתות בקצב של גיחה כל 

 האויב. 

רגע הניסוי. התקיפות האוויריות של דוחות הבקרה של המשחתת שיבחו את כושר הנ"מ שלה ורמתו, וכעת הגיע 

נאצר". תותחי הנ"מ הצליחו ליצור  - לפגוע במשחתת, ששמה היה "אתקיפות, לא הצליחו  23 -האויב, שהסתכמו ב

מסך אש, שמנעו מהמבנים של האויב האווירי מלהתקרב למשחתת או לפגוע בה.  במהלך התקיפות הללו 

י מטוסים מדגם סקאי הוק, שאחד מהם נראה מתפוצץ באוויר  דקות, הצליחה אש הנ"מ לפגוע בשנ 50שנמשכו 

ונופל לים. לאחר מכן הצליחו המטוסים הישראליים, כתוצאה מהתאורה באזור והחיפוש הרצוף, להגיע את  

 המשחתת המצרית השנייה לאחר שהתקרבה מאד אל גבול המים הריבוניים, אבל היא לא ספגה אבדות. 

התקיפות  23צליח להוכיח את עמידותו ואימת את הדוחות שהשיג. במהלך ה נאצר" -צוות הנ"מ במשחתת "א

ראש המטה הכין הפתעה נוספת  29האוויריות עליה המשחתת נפגעה רק בחור קטן בארובה. אלוף מחמד צאדק 

 לאויב. הוא שלח מטוס
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, שנכנס לקרב עם המטוסים התוקפים ושיגר לעברם את הטילים שלו. האויב לא תיאר 21קרב לילי מדגם מיג  

מטוסים, וכוח ההלם האווירי הישראלי איבד את  85לעצמו שזהו מטוס יחיד, שמעז לתקוף כוח הלם אווירי בן 

זה את המטוסים המצריים משמי האזור. המטוס המצרי היחיד שב, ובזמן המומנטום ההתקפה רק כדי לגרש 

המשיכו שתי הספינות בהפלגה כדי להתחמק מההתקפה האווירית, אחת בכיוון מזרח והשנייה בכיוון צפון מזרח. 

באותו הזמן הורה מחמד צאדק להאיר את פורט סעיד בתאורה מלאה, והאויב בלע את הפיתיון בפעם השלישית, 

ק הייתה כוונתו של מחמד צאדק. ואכן, כאשר האמין ששתי הספינות פונות לבסיס הימי בפורט סעיד, וזאת בדיו

 המטוסים פנו לכיוון הזה לחפש את שתי הספינות.

כל  זה התרחש מעל זירת המבצעים, ואיש לא יכול היה לשער את סופו של המבצע הזה. בשעה ארבע בבוקר 

ריה. מחמד טאביה באזור רשיד, שדיווחה על מעבר שני כלי שיט בכיוון אלכסנד-הגיע דיווח מנקודת תצפית בא

צאדק ביקש לוודא את הדבר: כלי שיט אחד או שניים. הגיע אישור על שני כלי שיט, והוא בירך את אללה אבל 

עדיין לא התקשר לנשיא הרפובליקה עד שיוודא סופית שאלה שני כלי השיט המדוברים. בשעה חמש דיווח בסיס  

חמד צאדק היה בטוח בשובם בשלום של שני אבו קיר על שני כלי שיט מצריים שפונים לבסיס אלכסנדריה. מ

 מלאה של המבצע. ה השיט, ואז הוא התקשר לנשיא הרפובליקה ודיווח לו על ההצלחה

הוא התבקש לקיים טקס קבלת פנים לספינות, והוא הסכים, אבל ביקש לקבל דיווח על האבדות. מחמד צאדק 

ינות, וכן שמספר גדול של כלי שיט שנמצאים התקשר למפקד חיל הים וביקש לצאת לים לקבל את פני שתי הספ

 בנמל ישתתפו בקבלת הפנים ושתוכן קבלת פנים גדולה ברגע

 
. המטוסים נגד המשחתות    שני מטוסי חיל האוויר בפועל הוזנקו המחבר מציין כמות בלתי הגיונית של מטוסים ישראליים שהוזנקו.  28

שהצליח לפגוע במשחתת   עמוס עמירכה והפעלת מיסוך עשן על ידי המשחתות המצריות. מוביל התקיפה היה התקשו לפגוע עקב החשי
תיאור האירוע בקישור הבא:    . ראה ולגרום בה דליקה ולאחר מכן נכנס למצב אובדן התמצאות שיצא ממנו בשלום

he/IAF.aspx-19292-https://www.iaf.org.il/559 

 
אולי משום שספר אחר שהוא כתב היה   בתיאור אירוע זה מרבה המחבר לתת קרדיט לגנרל מחמד צאדק שהיה הרמטכ"ל המצרי אז 29

 . 69נובמבר בסיני בהחוף  את מעורבותו במבצע הפגזת בפני המחבר  ליט ל צאדק והאחרון הברנ של הג כרונותיו יתיעוד ז 

https://www.iaf.org.il/559-19292-he/IAF.aspx
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שיגיעו לחוף, ושאלכסנדריה תואר באור ושידווחו לו על אבדות בקודים. מחמוד פהמי התקשר למחמד צאדק ודיווח  

טיל אחד בסיפון, וזה כל מה שהצליח הכוח  לו, שנפצע חייל אחד מכוח הנ"מ של המשחתת כתוצאה מפגיעה של 

 האווירי של האויב לפגוע.    

ייכשל, לכן הוא התרחק לחלוטין מהשטח כל זה התרחש, בעוד גנרל מחמד פוזי שר המלחמה ציפה שהמבצע 

 והשאיר את האחריות כולה על כתפי מחמד צאדק. 

ארבע בבוקר, חמש שעות לאחר על ההתקפה הימית המצרית פורסמה בשעה  ההודעה הישראלית הראשונה

, שעה ועשרים 1969בנובמבר  9תחילת ההתקפה. ההודעה המצרית הראשונה פורסמה בשעה שבע בבוקר יום 

וחמש דקות לפני הגעתן של הספינות לנמל. השלטונות והעיתונות הישראלית תיארו את המבצע הימי המצרי  

הנושא העיקרי של הדיון בישיבת הקבינט הישראלי ביום   בתור "אירוע הלילה המסוכן ביותר". המבצע הזה היה גם

 בנובמבר, שדן בדו"ח לגבי המבצע מפי שר הביטחון והרמטכ"ל.  9

אבל  על התקיפה אמר משה דיין לעיתונאים: "אין זה אפשרי לסגור חזית וחוף ארוכים מאד סגירה הרמטית". 

בדה, שספינה גדולה הפגיזה עמדות של האויב לא הצטמצמה רק בעו של המבצע שביצע חיל הים המצרי  עוצמתו

על החוף, אלא בעצם התכנון המצוין ובפעילות הימית לביצועה והשיבה ללא פגע, למרות התקיפות האוויריות של  

 ".  1969בנובמבר  8נאצר", שתוקן ובמקום נכתב "רומאנה ובאלוזה -האויב, למעט נקב בארובה של המשחתת "א 

ם להערכת המדינה, וההערכה הגיעה בצורת החלטה של הנשיא להעניק למפקדים את חיילי המשחתות היו ראויי

המדליה הצבאית של הרפובליקה מדרגה ראשונה. הקצינים קבלו או מדליית האומץ הצבאית מדרגה ראשונה, 

 והנגדים והחיילים קבלו את מדליית האומץ הצבאית מדרגה שנייה.  
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 " אילת" אנשי הצפרדע תוקפים את 

תקיפות כנגד בסיס ימי אחד תוך  לבצע שלושכלשהי שהצליחה מפקדת חיל ים לא זכור לי שקראתי אי פעם על 

פחות מארבעה חודשים, ושמפקדת חיל ים לא הצליחה לספק הגנה מספקת למנוע ולחזור ולמנוע התקפה כזאת, 

 .  " אילת"כפי שמפקדת חיל הים הישראלית לא הצליחה לספק הגנה על בסיס חיל הים ב

פיקודו של תחת   1970 -1969א קרה בהיסטוריה, הצליחה מפקדת חיל הים המצרי לבצע במשך השנים ומה של

 המפקד המבריק אלוף ימי מחמוד פהמי. ההתחלה הייתה בתקיפת שלושה כלי שיט באותו בסיס ימי.  

 "אילת"תקיפת שלושה כלי שיט בנמל 

באיים בתל אביב הודו, שמי שהעז לבצע את הכוחות המיוחדים המצריים תקפו בהצלחה את האויב, והחוגים הצ

היו יחידות מצריות מיוחדות. חלק  " אילת " המבצעים הצבאיים שמטרתם הייתה לפגוע בשלושה כלי שיט בנמל 

. המבצע הזה 301969בספטמבר  9מכלי השיט הללו השתתפו בפשיטה על החוף המערבי של מפרץ סואץ ביום 

בנובמבר  16 -15ראשון  –ה בשני כלי שיט אחרים בליל שבת ( הסתיים בטביעת כלי שיט אחד ופגיע" אילת" )ב

1969  . 

  –הישראלי  " אילת" האזור שבעורף נמל  –במהלך הלילה והשקט המתוח ששרר בקצה הדרומי של מדבר הנגב 

החלו חיילי הכוח המצרי, שהסתתרו כולם במשך דקות במימי מפרץ עקבה ונשארו במשך שעות תחת המים 

 ה שהוטלה עליהם. הקרים, לבצע את המשימ
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הם חילקו עצמם לשלוש קבוצות, לכל קבוצה מטרה אחת מתוך ספינות המלחמה הישראליות שעוגנות בנמל, "ולא 

היו בנמל ספינות אחרות מלבדן" ) המירכאות במקור (. כל קבוצה פנתה למטרתה, גוף הספינה, כדי להצמיד לו  

נפץ חזק. בסוגרים במקור (. עם מטען נפץ ) שהידיעות שיצאו מישראל טענו שאלה מוקשים ימיים עם חומר 

 
 שלא היו מטרה לתקיפה בנמל אילת.  מ'  36מבחינה עובדתית הוא טועה. במבצע "רביב" השתתפו ספינות נחיתה קטנות באורך  30



השחר הרעידו הפיצוצים את הנמל הישראלי, והשלטונות הישראלים הודו, שאנשי הצפרדע המצריים הפתיעו  

 אותם. 

המבצע הזה, שהיה הראשון מסוגו בעימות עם ישראל, גרר תגובות חריפות אצל האויב, אשר הודה שנגרמו 

 רו, שהמבצע הזה יביא לתוצאות קשות. , ומתל אביב יצאו איומים שאמאבדות כבדות

 

 הודעת הדובר הצבאי המצרי 

, (10)בנובמבר בערב, לאחר שובם של כל הכוחות המצריים  16פרסם הודעה על המבצע ביום דובר צבאי מצרי  

ואמר: "בשעות הראשונות של הבוקר יום ראשון קבוצה של אנשי צפרדע, שחדרו אתמול בלילה, פגעה בבסיס 

 . " אילת" הימי ב

והתקרבה אליו דרך   " אילת " "בשעות הראשונות של הבוקר יום ראשון קבוצה של אנשי צפרדע נחתה באזור נמל  

הים. המטרות היו ספינות האויב, אשר השתתפו קודם לכן בפשיטה על חוף מפרץ סואץ, ובנוסף לכך היו בשימוש 

 האויב וכוחותיו הימיים במבצעים תוקפניים צבאיים". 

ות שנקבעו לו, ואנשיו הצמידו חומרי נפץ לשלושה כלי שיט שעגנו בנמל. כל אנשי הכוח חזרו "הכוח הגיע למטר

 בשלום לאחר שביצעו את משימתם בהצלחה מלאה, וכתוצאה מכך שלושת כלי השיט הללו טובעו ונפגעו". 
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שהן היו הכנה מלאה  "המבצע הזה הינו תגובה לשימוש שעשה האויב בכלי השיט הללו למטרות צבאיות, שהוכח 

נן אלא למבצע ההנחתה הימית של חיילים וציוד, וכי הטענות של האויב שהם משמשים למטרות תיירות וכדומה אי 

 מה הם משמשים, והיא התוקפנות". של כיסוי למטרה האמתית ש

  " אילת"  בבוקר יצאו מישראל הידיעות הראשונות על המבצע הזה שאמרו: כוח של אנשי צפרדע ערבים חדרו לנמל

טון. בכל   180אלף טון והשנייה במעמס של  14אתמול לפנות בוקר ופוצצו שני כלי שיט, האחת במעמס של 

ההצהרות שהותרו לפרסום לא התייחסו השלטונות הישראליים אל הספינה השלישית, אשר כל הנסיבות מוכיחות  

צע הזה היה אחד הנועזים ביותר שהיא טבעה, אבל כל המברקים שיצאו מתל אביב הסכימו כולם על כך, שהמב

כנגד ישראל. דובר ישראלי הוציא הודעה קצרה שאמרה: "אנשי הצפרדע הערבים הסתננו ביום ראשון לפנות בוקר  

והניחו מטעני נפץ מתחת לשתי ספינות ישראליות "הי דרומה" ו"דליה". לשתי הספינות נגרמו נזקים    " אילת"לנמל 

 כבדים כתוצאה מפיצוץ המטענים". 

שיח', אבל מידע -לשרם א " אילת" השלטונות הישראלים הודיעו, ש"הי דרומה" הינה ספינת תיירים שפועלת בין 

ודאי קובע, שהיא נחתת רגלים וטנקים ושהיא השתתפה במבצע הפשיטה על חופי מפרץ סואץ בספטמבר 

196931 . 

ב תוצאות קשות. עיתוני התגובה הראשונה מתל אביב על המבצע הזה, שנחשב מוצלח במאה אחוז, ואשר הני

הערב הישראליים אמרו, שקרוב לוודאי שאנשי הצפרדע שבצעו את המבצע הם מהקומנדו המצרי, וכי חוגים  

בכירים בטוחים שאי אפשר לפטור את מצרים מאחריות לתקיפה החמורה הזאת. ניתן לשים לב לגבי הידיעות 

 שיצאו מישראל אודות המבצע ) את הדברים הבאים (: 

 : הן היו קצרות מאד.תראשי 

אלא רק בערב, לאחר  " אילת " כל הכתבים תיארו את המבצע מתל אביב. אף עיתונאי לא הורשה להגיע ל שנית:

 שעות מהמבצע. 18 -שחלפו כ
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אמרה רק, שהתרחשו שני   " אילת" הידיעות שיצאו ממקורות שונים היו סותרות. המפקדה הישראלית בשלישית: 

 אמרה שהיו ארבעה פיצוצים.   " אילת"טרה בפיצוצים, ואילו המש

 
 . 69המשוריינת בספטמבר   , הפשיטהלא היו מעורבות כלל במבצע "רביב" באילת   כאמור הכלים שנפגעו מהפעולה  31



הניסיון של השלטונות הישראלים להפחית את הרושם של המבצע, אלא שאלה שהיו עדים לו קבעו שהוא רביעית: 

גרם לנזקים כבדים וששתי הספינות עומדות לטבוע. סוכנות ) הידיעות( הצרפתית אמרה ,שהמבצע התבצע  

 וקר לפי זמן קהיר".בשעה שתיים בלילה זמן מקומי "שלוש בב

חוגים צבאיים ישראליים חושבים, שצפויות למבצע הזה תוצאות קשות מאד. סוכנות "אסושיאייטד פרס" ציטטה 

ואמרה, שהפיצוצים גרמו לחמישה קרעים בגופי שתי ספינות המלחמה  " אילת" את הפיקוד הצבאי הישראלי ב

דקות אחר חצות הליל, והוא גרם   15 -שעה אחת והישראליות. ועוד הוסיפה הסוכנות, שהפיצוץ הראשון אירע ב

לקרעים בגופי שתי ספינות המלחמה הישראליות. הפיצוץ השני התרחש חמש דקות לאחר הראשון וגרם לקרעים  

בספינה "דליה". צוללנים ישראלים בדקו את גופי שתי הספינות מעט אחרי הפיצוץ ונמצא, ששני הפיצוצים גרמו  

 דליה" לשני קרעים בגוף של "הי דרומה". לשלושה קרעים בגוף של " 

שאמרה, שהיו ארבעה פיצוצים. הראשון אירע בשעה אחת   " אילת " סוכנות "יונייטד פרס" ציטטה את המשטרה ב 

דקות. הסוכנות אמרה, שזאת הפעם הראשונה  25ורבע אחרי חצות, ובעקבותיו באו שלושה פיצוצים נוספים תוך 

נחשב המוצא הישראלי היחיד   "אילת" פים ספינות בנמלים ישראליים. נמל שהערבים תוק 1967מאז מלחמת יוני 

. המשטרה והצבא סגרו מיד את הנמל והחלו לחפש את מי שהניח את מטעני הנפץ. לאפריקה ולמזרח הרחוק

יונייטד פרס המשיכה ואמרה, שאלה שהיו עדים לפיצוצים אמרו, שהמים חדרו לחדר המכונות אחרי הפיצוץ 

אותה. עדי הראייה הוסיפו ואמרו, ששלושה פיצוצים רצופים בצד הימני והשמאלי של "דליה"  והמלחים נטשו

 ובמרכזה  גרמו לסדק במחסן הדלק, והדלק החל לזרום החוצה.  
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הצוות של "הי דרומה" לא התייחס בתחילה לפיצוץ, כי חשבו שהוא התרחש במקום אחר, אבל היא נטתה על 

 צידה הימני ומים חדרו מהפתח שנפער כתוצאה מהפיצוץ, ואז נטשו אותה.  

, וכי הספינה "מירה", " אילת " " אמרה, ש"הי דרומה" עגנה בקרבת "דליה" בחלק הצפוני של נמל ררוייטסוכנות " 

 להיכנס לנמל בעת הפיצוצים נותרה מחוצה לו עד הבוקר.   שעמדה

את הרושם של תוצאות התקיפה, הרי שכל הידיעות    למרות הניסיונות של השלטונות הישראליים להפחית

במברק ששלחה הסוכנות מתל ששוחררו ויצאו מישראל אמרו, שהפגיעות קשות וששתי הספינות עומדות לטבוע. 

ישראליים אמרו, שהמים חדרו אל תוך שתי הספינות וכי יש ניסיונות לסגור באופן זמני אביב היא טענה, שמקורות 

 את הפתחים שנפערו.  

עם אור היום החלו מומחים ימיים צבאיים ישראלים לבצע בדיקה מדוקדקת מתחת למים ולחפש מטעני נפץ  

 נוספים.  

הסוכנות הצרפתית תיארה בקצרה מה קרה בעיר מפי מקורות רשמיים ישראליים בעקבות הפיצוצים ואמרה,  

 התושבים נותרו בבתיהם.   שמספר אנשים מיהרו לעבר קולות ההתפוצצויות כדי לוודא מה קרה, בעוד רוב

": "כוח לוחמים פוצצו שני כלי שיט של ישראל  ררוייטבשעה שבע אמרה סוכנות "  " אילת" במברק הראשון שיצא מ

עם שחר". התקיפה החלה אחר חצות הליל, כאשר הנמל הזדעזע לקול חמישה   " אילת" בתקיפה נועזת על 

ל הדלק של "דליה" וכל השמן זרם ממנו, וכל מי פיצוצים רצופים תוך פחות מחצי שעה. הפיצוצים הרסו את מיכ

 שעות אחרי הפיצוץ.   18הנמל כוסו בשמן כתוצאה מהמבצע עד הלילה ולמשך 

הפיצוצים פערו שלושה פתחים גדולים בספינה "דליה", אבל הגוף המשוריין שלה הפחית במידת מה מעוצמת 

 הנזקים, אחרת היא הייתה ניצבת כעת על קרקעית הים.
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" הוסיפה ואמרה ררוייטבספינה "הי דרומה" החלק האחורי שלה החל להתמלא מים כשהיא קשורה לרציף. " 

 (.  11)במברק שלה: "בכירים צבאיים מאמינים שיחידות קומנדו מהצי המצרי הם אלה שביצעו את המבצע 

בו זאת לצד זאת השלטונות הישראלים לא הסתירו את דאגתם הגדולה מההתקפה הנועזת. שתי הספינות ניצ

בנמל כאשר התרחשו הפיצוצים במהירות גדולה. כוחות הביטחון של הנמל מיהרו לחפש מתחת למים אחר 

 מטענים נוספים, והחיפושים התרחבו לכל המתקנים בנמל ומבנים סמוכים. 



, וכל מה דובר שלטונות הנמל נשאל אם הפיצוצים נגרמו על ידי אנשי צפרדע, והוא אמר: "אני לא ראיתי אותם

 שאני יכול לומר בוודאות זה, שאירעו פיצוצים תחת פני המים". 

 העיתון מעריב הישראלי אמר, שאלה שפוצצו את מטעני הנפץ היו מהקומנדו הימי המצרי.  

. ואחד המלחים (12)) כך במקור (מפקד "דליה" אמר, שמצב חרום הוכרז בנמל מיד לאחר הפיצוצים  משה סיאן

אמר: ישנתי בקבינה שלי כאשר שמעתי פיצוץ פתאומי. חשבתי שזאת הפגזה מירדן, ויצאתי לראות מה קרה. 

 ה כולה.ראיתי מצד ימים שמן נוזל, ולאחר כמה דקות התרחשו פיצוצים נוספים שזעזעו את הספינ

הסוכנות הצרפתית אמרה בפרשנות משלה מתל אביב: אין בישראל מי שמנסה להסתיר את גודל המבצע 

. פרשנים ישראלים הבהירו,  . חוגים בתל אביב מודים, שהחבלה הזאת נחשבת תקיפה מוצלחת ומקוממת" אילת " ב

יש לה יחידות של אנשי שאי אפשר לפטור את מצרים מאחריות ישירה, משום שהיא המדינה הערבית היחידה ש

צפרדע מאומנים היטב, ויתכן שאנשים מהיחידות הללו הם אלה שביצעו את מעשה החבלה הזה, ובכך שמו קץ 

מצריים. כל הידיעות וההערכות לגבי היחידות שביצעו  –בניגוד לשאר אזורי הגבול הישראליים  לשקט שידע האזור

 (.13)צבאית המצרית בערב את הפעולה יצאו מתל אביב לפני פרסום ההודעה ה
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מפקד חטיבת היחידות  33חלמי רצ'אעל התקיפה הראשונה ואמר: זימנתי את רס"ן  32מפקד חיל הים המצרי סיפר

המיוחדות, ולאחר הקדמה נלהבת קצרה מצדי אמרתי לו: אני רוצה להטיל עליך לפגוע ולהטביע שלוש ספינות 

המדובר בספינה "בת שבע" "בת ים" ו"בת גלים". הוא נרגע  , בקצה מפרץ עקבה." אילת" ישראליות בנמל 

או  " אילת" מההתלהבות שלו, התיישר במקומו וישבנו מול מפה ותכננו כיצד נביא את האנשים והציוד והנשק לנמל 

 סעודי.   –לקרבתו, או אפילו אל הגדה הרחוקה של מפרץ עקבה, ליד הגבול הירדני  

וקים, שכן מצב חיל האוויר שלנו לא אפשר זאת, ולא התקבל על ברור שלא התקבל על הדעת להשתמש במס

הדעת שימוש בצוללות, משום שמעבר בלילה במצרי "אנטרפרייז" בכניסה למפרץ עקבה איננו בטוח, ולא נותרה 

 לפנינו אלא האפשרות ) להגיע ( דרך ירדן.  

קודת התצפית הימית המצרית, החלטתי לשלוח אותו לשם לבדו במסווה שהוא קצין קשר, שבא לבצע בקרה בנ

 – , ואשר נותרה שם עד ניתוק היחסים הדיפלומטיים המצריים 1967שנמצאה בקרבת נמל עקבה מאז שנת 

המטרה ( הייתה שהוא יראה ויצפה וילמד את האזור על כל צדדיו, יכיר את  . )1972ירדניים בראשית שנת 

התנאים שם וגם כמה דמויות שאולי יסייעו לו לבצע את המשימה שלו. שלחתי אותו יחד עם מכתב ממני לאלוף  

 מחמד צאדק, ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים בקהיר. 

למנהלת המודיעין הקרבי, שארגנה את הנסיעה  רצ'אאת רס"ן מיד כשהגיע אליו המכתב שלי, הוא הורה להפנות 

דח'אח'ני , שעבד במשרד הנספח הצבאי המצרי שם ואשר העניק לו ולנו סיוע  -שלו לעמאן, ושם נפגש עם רס"ן א

חילמי חלק מאנשי ארגון פתח   רצ'א ןהישראלי. כמו כן הכיר רס"  " אילת " בכל מבצעי ההקרבה נגד נמל  רב

עו לו ולנו בהברחת הציוד והנשק של אנשי הצפרדע המצריים אל תוך ירדן ללא ידיעת השלטונות הפלסטיני, שסיי

 הירדניים. 

שב לאלכסנדריה עם מלוא הטנא מידע וחברויות ומיד החל לאמן את החיילים באופן מרוכז בתנאים דומים   רצ'א

וד ואת המוקשים הנחוצים לביצוע . בה בעת הוא החל להכין את הצי" אילת"לחלוטין לתנאים ) הצפויים ( בנמל 

 המבצע. 
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לאחר השלמת ההכנות הייתי מרוצה לגמרי מרמת האימונים של האנשים, ולאחר כמה שיחות טלפון עם כמה 

 מנציגינו בירדן באמצעות המודיעין הצבאי החלה התנועה לביצוע.  

 
 .  6בפרק   זיכרונותיו של האדמירל פהמי  סס המחבר על ספרבתבנמל אילת, מהראשון את תיאור האירוע  32

 
 . בעת כיבוש נמל אדביהפול בשבי במלחמת יוה"כ י לימים קצין זה י 33



ד מאזור הכינוס לעבר הים, שהיה בנובמבר החלה הקבוצה לצעו 8בשעה ארבע וחצי אחר הצהריים של יום  

מרוחק כחמישה ק"מ, ולשם הגיעו בשעה שש בערב. מזג האוויר היה סוער והרוחות חזקות ומצב הים היה גרוע,  

 בשל סיבות רבות הוחלט לדחות את המבצע.

נסעה הקבוצה מעמאן לעבר עקבה, והם הגיעו   1969בנובמבר  14בשעה אחת עשרה וחצי בערב של יום 

. התזמון  " אילת" בשעה חמש וחצי החלה התנועה לכיוון  בנובמבר.  15הקודם בשעה אחת וחצי בלילה למקומם 

. הים היה גרוע והרוחות האיפטרהיה מושלם. היה זה חודש רמדאן, ומשמר הגבול הירדנים היו באמצע סעודת 

יה זה יום שבת, ויום  תוך שלוש שעות. ה " אילת " חזקות בדיוק כמו בפעם הקודמת, אבל הם חצו את המרחק לנמל 

שבת הינו נקודת חולשה גדולה אצל היהודים אפילו בתחום הצבאי. אני ידעתי זאת מתוך הדיווחים של רוב  

    הצוללות ששלחתי לסיור מול נמלי חיפה ואשדוד ותל אביב. 

אפילו    חלק מתחנות המכ"ם לאורך החוף הישראלי לא פעלו כלל ביום השבת, ושמנו לב פעמים רבות להתרופפות

בהגנה על הנמלים ביום השבת. הקבוצה המתינה מעט בסירת הגומי עד שהתקרב מועד שקיעת הירח, שהיה 

 בסביבות השעה עשר. הקבוצה התחלקה לשלוש חוליות, כל חוליה מורכבת מקצין וחייל.  

עה תשע לאחר התדריך הסופי והקצאת המטרות לכל חוליה לחוד, ולאחר חזרה על כל הצעדים שיש לבצע, בש

,  יעיראק-דין לרדת למים ועמו הסמל מחמד אל-הראשונה סגן עמר עז א ההחולייורבע הורה רס"ן ריצ'א למפקד 

 לאחר מכן הורה למפקד החוליה השנייה, סגן חוסיין ג'אויש ועמו סמל עאדל
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  והאב ועמו סמל מחמד פוזי אלברקוקי.-, ולאחר מכן הורה מפקד החוליה השלישית סגן נביל עבד אלאלבטראוי

החלו לשחות לעבר  " ת איל" תוך פחות משלוש דקות היו שלוש החוליות במים, ובמרחק של שני ק"מ מרציפי נמל 

הראשונה מטרותיהן שכל איש נושא מוקש. התכנית הייתה שהחוליה הראשונה תשחה ותמקש את המטרה 

 ושהחוליה השנייה  והשלישית ישחו למקש את שאר המטרות. 

על פי התכנון סירת הגומי הייתה אמורה להמתין להם באותו המקום כדי לאסוף אותם לאחר סיום המבצע, כלומר 

בנובמבר. במקרה חירום שמחייב שינוי, כמו במקרה שאחד   16בין השעה שתים עשרה וחצי לאחת בבוקר 

וכל לזהות את הסירה או את הכיוון למיקומה, או במקרה שהסירה תיאלץ לשנות את מיקומה או האנשים לא י

להתרחק, או שאחת החוליות תאחר את המועד שנקבע, יהיה על האדם או החוליה לפנות אל החוף הירדני  

ה כדי לטפל דח'אח'ני ממשרד הנספח הצבאי בעמאן ימתין בנמל עקב-ולהסגיר עצמם לשלטונות הירדנים. רס"ן א

 במקרים כאלה.

שלוש החוליות התקדמו בשחייה לעבר המטרות שלהן, ועשר דקות אחרי שהיו במים הרגישו בפיצוץ מטען, מסוג 

המטענים שמושלכים בנמלים להגנה מפני אנשי צפרדע. אבל זה לא השפיע עליהם ולא על נחישותם להמשיך 

 לעבר מטרותיהם.

מטר מהמטרה, ולאחר שווידאו שזאת  150חוליה הראשונה למרחק של בשעה אחת עשרה וחמש דקות הגיעה ה

כעשר דקות לאחר מכן נאלץ הנגד שבחוליה לעלות אל פני המים משום המטרה שנקבעה להם החלו לצלול. 

דין הורה לו לשוב לסירת הגומי, והוא התקדם לבדו כדי למקש את -שהחמצן במכשיר שלו אזל, וסגן עמר עז א

בשעה אחת עשרה ועשרים  את פתיל הביטחון מהמוקש אותו הצמיד לבטן הספינה "הי דרומה"  ףשל הספינה. הוא

וחמש דקות, ולאחר מכן החל את דרכו חזרה. בשעה אחת וחצי הוא הגיע אל המקום המוסכם ושמע את מנוע 

 , אבל לא הצליח להגיע אליה או לזהות את מיקומה, ואז פנה בשחייה לעבר החוף ירהסה
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מטר   150החוליות האחרות המשיכו לשחות עד שהגיעו למרחק של  הירדני, שם הסגיר עצמו לשלטונות הירדנים.

ג'אויש החלה לצלול, ובשעה אחת עשרה ועשרים דקות סיימה   חסניןה של סגן ימהמטרה ושם התפצלו. החולי

בשחייה אל נקודת  להצמיד את שני המוקשים למטרה בהפרש של שבעה מטרים. אז החלה את דרכה חזרה

האיסוף, אבל היה מאוחר והם לא הצליחו למצוא את סירת הגומי, והם פנו לעבר החוף הירדני, שם הסתתרו  

 במבנה נטוש עד הבוקר. 

מטר   150והאב וסמל פוזי אלברקוקי, החלה לצלול במרחק של -החוליה השלישית, שכללה את סגן נביל עבד אל

והצמידו את המוקש הראשון במרחק של כשלושה מטרים מול הכניסה של גל מהמטרה עד שהגיעו מתחתיה 



בערך בשעה אחת . המדחף אל הגוף. את המוקש השני הם הצמידו במרחק של כחמישה מטרים קדימה בצד ימין 

והפעולה הסתיימה. כחמשה מטרים לאחר שעזבו את המטרה סימן סמל   עשרה ועשרים נשלף פתיל ) הביטחון (

 והאב שהוא עולה אל פני המים.  -סגן נביל עבד אלאלברקוקי ל

מיד עם העלייה אל פני המים התברר לסגן נביל, שסמל אלברקוקי מת, כשהם במרחק של כמה מטרים מהספינה 

והאב  סירב -כמה דקות קודם לכן, אבל הקצין האמיץ נביל עבד אל " אילת" הישראלית שהם מיקשו בתוך נמל 

היה נחוש להביא אותו בחזרה, כך שיסיימו את המבצע יחדיו כפי שהתחילו אותו.   להשאיר את עמיתו לאויביו, והוא

ל ורק רצה לשוב יחד  והוא שכח את מועד המפגש ושכח את סירת הגומי ולא שם לב לשלומו האישי. הוא שכח הכ

ל, החלמטר ואז הטביע את ציוד בצלילה שלו ושל  500 -עם סמל אלברקוקי. הוא התרחק מהמטרה למרחק של כ

 אשר נשא בידיו. 

הגיבור החל לשחות כשהוא נושא את גופת החלל עמו בתוך הגלים הגבוהים עד שהגיע אל החוף הירדני, שם 

  " אילת" מסר את הגופה. לאחר מכן הועברה הגופה לקהיר ולאחר מכן לאלכסנדריה, והחלל שמת בלב נמל 

 הישראלי נקבר בעירו, בלוויית משפחתו ויקיריו.  

 ם עמיתו המת שמו נרשם באותיות של אורהגיבור שחזר ע
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בהיסטוריה של מצרים ובהיסטוריה של חילות הים בעולם כולו. אני לא שמעתי על אירוע דומה לזה מעולם  

וריה של המלחמות הימיות, ואינני חושב שמישהו זולתי שמע בכלל על עזרה ואומץ וגבורה ונאמנות  טבהיס

    .(14)כזאת

 פהמי הורה לשלוח לכל יחידות חיל הים את המברק הבא:  ואלוף ימי מחמוד

 מאת מפקד חיל הים אל כל היחידות. 

הישראלי אתמול בלילה והשמידו שתי ספינות של  " אילת " אנשי הצפרדע החלוצים והאמיצים שלנו תקפו את נמל " 

מצרים מצפה מכל אחד האויב. אני מברך אתכם כולכם ומצפה לניצחון חדש שתשיגו אתם נגד אויבינו בני העוולה. 

 המתרגם (.  – ) עד כאן המברק של מפקד חיל הים  מאתנו לבצע את תפקידו".

  ) מכאן ואילך ממשיך הכותב. המתרגם ( ומבצע נוסף

לאחר   " אילת" לרציפי נמל  1970בינואר   24/ 23בליל  חוליות של אנשי צפרדע של חיל הים המצרי הצליחו להגיע 

התכנון היה פשוט. הגעה אל הרציפים שבשימוש חיל הים  חצו את חומות הביטחון שהקימו הכוחות הישראליים. ש

תתפוצץ תחת משקל מסוים, כשיעברו מעליהן  , כך שהקבוצה הראשונה של המוקשיםזמן אלי והנחת מוקשיהישר

ביב האזור כדי לחפש ולגלות משאיות, והקבוצה השנייה תתפוצץ לאחר זמן קצר, כאשר יתאספו מספר אנשים ס

 חומרי נפץ נוספים.  

להגיע אל החלק הצבאי של הנמל, ומה שקרה פתר את הבעיה הזאת ופתר בעיה הבעיה האמתית הייתה כיצד 

נוספת על ידי ייצור סוגים חדשים של מוקשים בעלי אפקט חזק, קלי משקל, כך שהאנשים יוכלו לשאת כמות גדולה 

עקבה, לאחר שהסירות יטילו אותם הרחק מכל פיקוח, כך שיוכלו להשלים את מסעם שלהם תחת המים של מפרץ 

 בשחייה. 

 (ור המשפט לא בר) הביצוע הוכתר בהצלחה בלתי צפויה. מעל הקבוצה הראשונה של המוקשים עברה משאית
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 . טון של מוקשים לאחר שהועמסה מספינה שעגנה בנמל, ולאחר מכן התפוצצה הקבוצה השנייה 8שנשאה 

, שידרה 1970בינואר  24פצועים. באותו היום,  42 -הרוגים ישראלים כתוצאה מהפיצוץ ו 18אשון היו ביום הר

פצועים בפיצוץ מפחיד, שהתרחש בשעה    42  -ישראלים ו 18על מותם של  ( 15)"אילת" סוכנויות הידיעות העולמיות מ

יילים. המקורות הישראליים  ארבע וחצי אחר הצהרים של אותו היום. נאמר, שרוב ההרוגים והפצועים  היו ח

הרשמיים תיארו את הפיצוץ כאסון הגרוע ביותר, וכי צפויים מתים נוספים כתוצאה מפציעות קשות של כמה 

 . " אילת" נוספים. הפיצוץ גרם גם להרס של ספינה ישראלית ופיצוץ חלונות של בניינים ב



אין עד כה הוכחה חותכת שהדבר בוצע על ידי ההתנגדות הפלסטינית, וכי סביר שמדובר דובר ישראלי הודיע, כי 

האגף   –בתאונה. הייתה זאת תגובה להודעה של הנהגת המאבק המזוין הפלסטיני מעמאן, שכוחות הקומנדו  

 הוא האחראי על הפיצוץ הזה. –הצבאי של ארגון פתח 

ח הזה, והסתפק בהצלחת המבצע, ובשל סיבות שונות לא רצו פיקוד חיל הים המצרי לא רצה להיות צד בוויכו

עו  בינואר הודי 25. ביום 34שהשתתפו בולפרסם הודעה לגבי המבצע, החשובה שבהן היא ביטחון האנשים 

חיילים, עם מותו של אחד הפצועים, וכי בין ההרוגים קצין    19 -המקורות הישראליים, שמספר ההרוגים עלה ל

 דים בדרגת רב סמל. בדרגת סרן וחמישה נג

ישראל הקימה ועדת חקירה צבאית בראשותו של אל"מ דויד לסקוב, סגן מפקד חיל ההנדסה, כדי לחשוף את 

, לאחר מותו של סמל בינואר 26ביום   20 -מספר ההרוגים כתוצאה מהפיצוץ עלה ל (.  16)פרטי האירוע ונסיבותיו

כך  –יע לתשובות לכל סימני השאלה סביב הפיצוץ שהיה בין הפצועים, אבל ועדת החקירה לא הצליחה להג

טון מוקשים התפוצצה ברגע שעלתה על הרציף הצבאי של הנמל ועזבה  8אלא רק שמכונית שנושאת  –פרסמה 

 שעליה הייתה.את הגשר שמחבר את הרציף למקום עגינת הספינה 
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לפיצוץ על הרציף הצבאי לאחר שהמשאית הועמסה הוועדה עמדה מול כמה שאלות לגבי האפשרויות של הסיבות 

של מאה  רחש הפיצוץ, שזרע הרס ומוות בהיקףועזבה את הגשר בשלום, למרות התנודות עליה, כשלפתי הת

 מטרים והסב נזק למתקנים בנמל וגרם לקורבנות. המקורות הישראליים לא חשפו דבר מעבר לכך.  

,  ( 17) 23 -לא היה זה צפוי שעובדות המבצע יפורסמו, כפי שהבהרתי אני. בתחילת פברואר הגיע מספר ההרוגים ל

והשלטונות המצריים נשארו גם הם דוממים, ולא הותר להרים את המסך מעל המבצע הזה אלא לאחר שחלפה 

 .35מבצע הזה ולהוציאה לאורשנה שלמה. זה קרה לאחר הפצרות חוזרות ונשנות מצדי לפרסם את האמת על ה

 בפעם השנייה  "אילת"

ביקש הפיקוד המצרי את כל המידע אודותיה  " אילת"כאשר נכנסה ספינת המלחמה הישראלית "בת שבע" לנמל 

ואודות הפעילות בתוך הנמל הישראלי. ולמרות שקיים מנגנון מיוחד, שעוקב אחר התנועות של ספינות חיל הים  

הפיקוד המצרי ברציפות, הרי שהדרישה של הפיקוד למידע הזה במיוחד בעקבות הישראלי ומציג את המידע בפני 

 כניסת הספינה הזאת במיוחד, הגבירה את הפעילות של המנגנון הזה.  

הגיעו ידיעות שספינת המלחמה הישראלית "בת שבע", שזה השם הישראלי לשם הערבי "בית סבע", וכן הספינה 

הפיקוד הישראלי.  עבורן ", מתכוננות לבצע מבצע חדש שתכנן"בת הים הישראלית "בת ים", שמשמעותה בערבית

 הידיעות הדגישו, שהאזור שבו יתבצע המבצע החדש הוא אזור מפרץ סואץ.

המידע כלל גם ידיעות, שהספינה "בת שבע" הועמסה בכמה שריוניות ובתחמושת ודלק עבורם וכן תחמושת 

אזור מפרץ  –ת שיפוצים, שלאחריהם היא תפליג ישירות למטרה רזרבית עבור התותחים שלה, וכי הספינה עובר

 סואץ.
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הידיעות אמרו גם, שספינת המלחמה השנייה "בת ים", שהיא ספינת אספקה חמושה הועמסה גם היא בתחמושת 

ובדלק ובאנשים ומצפים שהיא תפליג כדי לבצע את המבצע החדש. ואל מול המידע הזה החליט הפיקוד לפגוע  

ע החדש. אותן השיטות שנקט הפיקוד, כאשר החליט הן בנמל, כדי לשים קץ להכנות למבצששתי הספינות כב

כאשר הגיע אליו המידע על פעילות צבאית אינטנסיבית שהאויב מקיים באזור   36טור-באלפגוע בבסיס הצבאי 

 כהכנה למבצע חדש.  

 
 בתאונה זו ולא היא!!! למצרים היה יד הניסוח של המחבר המצרי לא ברור. לכאורה משתמע ממנו כי   34

 
בעקבות  בנמל אילת    תאונת המשאית לכאורה מעורבות מצרית באירוע  שוב ניסוח מעורפל של המחבר המצרי שמשתמעת ממנו 35

 התפוצצות תחמושת שהורדו מהנחתת "בת שבע" לאחר מבצע "רודוס" באי שדואן.  

 
והם  היה למצרים מידע על נוכחות כלי נחיתה במקום םמעגן ששימש את חיל הים הישראלי בדרום מפרץ סואץ. כנראה בשלב מסוי 36

 נו לפעול שם. התכוו 



כדי   " אילת" וליה של אנשי צפרדע לעבר , יצאה ח" אילת"שלושה ימים אחרי שהגיעה הספינה "בת שבע" לנמל 

   בזעפרנהלהוציא לפועל את החלטת המפקדה לפגוע בשתי הספינות, שכבר לקחו חלק קודם לכן בשני מבצעים 

. לפיכך נכנסו לרשימה של כלי השיט הישראליים, אשר השתתפו במבצעים כנגד החזית המצרית ואשר בשדואן-ו

 תם ולנצל הזדמנות מתאימה לפגוע בהם.הפיקוד המצרי היה נחוש לעקוב אחר פעילו

 . 1970בפברואר   6 -5אנשי הצפרדע יצאו מבסיסם בליל 

 הספינות 

 בת שבע

 סוג: נושאת טנקים

 טון  1000מעמס: 

   מטר 68אורך: 

 מטר  11,8רוחב: 

 קשר  12,6מהירות: 

 איש  28צוות: 

 מ"מ. 20תותחים בקוטר   6חימוש: 
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 טנקים 12כושר נשיאת טנקים: 

 כוח סוס  188מנועים בכוח של  4מנועים: 

***** 

 בת ים

 81סוג: נושאת נשק וציוד לצי מספר 

 טון  990מעמס: 

 איש  20צוות: 

 מ"מ  20תותחים בקוטר  4מ"מ ,  40תותחים בקוטר   2חימוש: 

חמורים כדי להבטיח, שהאויב לא יגלה את התקרבות האנשים. הפיקוד המצרי ציפה, שנהלי ננקטו צעדי ביטחון 

 " אילת "הפיקוח וההתראה הישראלים יהיו חמורים יותר, לאחר התקפת אנשי הצפרדע על שלוש ספינות בנמל 

 , וביניהן הספינה "הי דרומה" ו"דליה". 1098בנובמבר  16  – 15בליל 

ציוד ושת שלהם ואתם הסירות שלהם אל החוף של מפרץ עקבה, העבירו את ההאנשים נעו עם הציוד והתחמ

והתחמושת אל הסירות ופנו לעבר המקום הקרוב ביותר לנמל. הסירות עצרו במפרץ והאנשים התכוננו לרדת אל 

המים. כל אחד נשא את הציוד שלו בהתאם לתפקידו במבצע ואת המטענים, שישמשו לפיצוץ שתי הספינות.  

אל המטרה ועל מנת שלא יהוו נטל בעת השחייה או  ים יוכלו לשאת אותם בדרךם הוכנו לצוף כך שהאנשהמטעני

 הצלילה בדרך אל הספינות.

האנשים התפצלו לשתי חוליות, כשכל חוליה פונה לעבר המטרה שנקבעה לה. מפקד המבצע כולו היה עם החוליה 

נייה. שתי החוליות התקרבו אל הספינות וכל מפקד נתן הראשונה, וממלא מקומו קיבל את הפיקוד על החוליה הש

 לאנשיו את ההוראה לצלול לעבר המטרה שיועדה להם.  

 בכל חוליה יצא אחד אל פני השטח על מנת לוודא שהספינה שלידם היא הספינה שנקבעה. 
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 ינות הן הן המטרות,אשי הצפרדע קיבלו סימנים מסוימים מהאנשים שעלו אל פני השטח, שאישרו ששתי הספ 

מתחת למים. הפעם הזאת היו המטענים שונים  ומיד החלה פעולת הצמדת המטענים אל הגוף של שתי הספינות

לחלוטין. כאשר במפקדה המצרית הכינו את המבצע, הוחלט להניח את המטענים של חומר הנפץ כך שיוכלו  

וה להציל אותה, ונבחרו המקומות הטובים ביותר להרוס את הספינה מיד עם הפיצוץ כך שלא תהיה איזו שהיא תקו

 כדי להשיג את התוצאה הזאת מיד עם התפוצצות מטעני הנפץ.  

נבחרו צדי חדרי המכונות וכן נבחרו הנקודות החלשות בכל ספינה. לאחר שהוצמדו המטענים כוון תזמון הפיצוץ,  

בוחרים תמיד לפעול בחלל כלשהו של   מבלי שמישהו ירגיש בפעילות של אנשי הצפרדע.  במבצעים מהסוג הזה

מערכת ההגנה והשמירה, אבל הפעם הזאת הייתה למבצע משמעות רחבה יותר בכל ההיבטים, משום שמשה 

או התרופפות בנהלי ההגנה. כלומר, אנשי ראש  ותקללעיתונאים אחרי המבצע שהוא לא יתיר  דיין עצמו הודיע

ת מקיפה של פיקוח ושמירה של האויב, וזוהי עדות מהאויב  הצפרדע המצריים בצעו את משימתם למרות מערכ

 עצמו על היכולת של האנשים שלנו ועל יציבות עצביהם. . 

האנשים החלו במסע החזרה אל נקודת הכינוס ולאחר מכן עשו את דרכם אל הבסיסי ממנו יצאו, ובמהלך הדרך 

 .  " אילת " חזרה הרעידו הפיצוצים את נמל 

 ההודעה המצרית על המבצע 

 להלן ההודעה הצבאית המצרית ששודרה אודות המבצע הזה:

  " אילת""הכוחות המיוחדים של חיל הים שלנו שהוסעו בדרך האוויר תקפו בשנית ספינות של הצי הישראלי בנמל 

 " אילת " הועברו בדרך האוויר חוליות של אנשי צפרדע אל האזור שממערב לנמל  שבמפרץ עקבה. בלילה שעבר 

 ם והתקרבו אל מטרותיהם בכניסה לנמל הצבאי הישראליבסיני, שם ירדו אל המי
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והניחו מטענים גדולים של חומרי נפץ על הגוף של נושאת הטנקים הכבדה "בת שבע" ועל ספינת התובלה  

הצבאית "בת ים", אשר משמשת להובלת חיילים וציוד. המטענים התפוצצו  בקול רעש אדיר, ואש פרצה בשני כלי 

ו עם כל מה שעליהן, אנשים וציוד, שהיו מוכנים למבצע צבאי שתכנן האויב. המודיעין המצרי עקב והם טבע השיט

 אחרי ההכנות ואחרי כל צעד וצעד לקראת המבצע הזה. 

רק ( .18), וכל אנשי הכוח שבו לבסיסם בשלום" אנשי הכוח המצרי היו עדים  לשקיעת שני כלי השיט תוך דקות

 בקע אור רפה.כמה מתקנים מ
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 עם אנשי הצפרדע שהטביעו את שתי הספינות 

. השמחה " אילת " באישור מיוחד של המפקדה הכללית המתנתי לקבוצה של אנשי הצפרדע שבצעו את המבצע ב

השעות האחרונות  48הציפה את כל תופעות התשישות ממנה סבלו ) אנשי הצפרדע (. איש מהם לא ישן במשך 

מסע בסירות במפרץ עקבה במזג אוויר סוער, שחייה וצלילה   – בפעילו מתישה טרם הגעתם לבסיס, אותן העבירו 

צלילה ושחייה , ואחר כך סירות כדי   -עד למקום המטרות ורגע מלחיץ תחת המים ולאחר מכן חזרה באותה הדרך

 .  1969הראשון בנובמבר  " אילת" להתחמק מהפיקוח שהטיל האויב על האזור מאז מבצע 

בצעה את המבצע כשהיא  את המבצע הראשון. הקבוצה הראשונההייתה זאת קבוצה שונה מהקבוצה שבצעה 

נהנית מכל גורמי ההפתעה. האויב לא צפה שחיל הים המצרי יוציא לפועל מבצע מעין זה, אבל אלה בצעו את 

 משימתם בתנאים של שמירה ואבטחה מוגברים בעקבות התקיפה הראשונה. 

בר נדיר בהיסטוריה של המלחמות הימיות לא תהיה זאת הגזמה אם נאמר, שזה ד מפקד המבצע אמר:

 יום.   81המודרניות, שתתבצע תקיפה מסוג זה על אותו נמל תוך תקופה שאינה עולה על 



המפקד שדיבר הינו צעיר בשנות השלושים לחייו , שכל חייו המקצועיים מאז סיים את המכללה הימית הוא נמצא 

 , חייכני, למרות העייפות הניכרת על גופו.  בחטיבת אנשי הצפרדע. הוא שחרחר עם עיניים בורקות

 , הוא סיפר, שבתחילה קיבל הוראה קצרה להתכונן ולהכין את חייליו
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ובמהלך פגישה עם מפקד בכיר נודע לו על המשימה החדשה, שהמפקדה הכללית בקשה לבצע: להגיע לנמל 

ים". הועבר לו כל המידע על הנמל ולהטביע את ספינת המלחמה "בת שבע" וספינת המלחמה "בת  " אילת " 

הישראלי והספינות שנמצאות שם, מערכת השמירה והפיקוח, דרכי ההתקרבות האפשריות וכן כל המידע על בת 

 . נדרשה פעולה מהירה לפני ששתי הספינות תעזובנה את הנמל. שבע ובת ים והשינויים שבוצעו בכל אחת מהן

, שכללו הכנת הציוד הנדרש והתחמושת ומטעני הנפץ והמצפנים  התחלנו בהכנות ובאימונים חוזרים ונשנים

הערכת כמות מטעני הנפץ התבססה על גודל הספינה ומשקלה ומידותיה. יש לוחות לקביעת כמויות   והשעונים.

חומרי הנפץ הדרושים לפיצוץ מטרה ימית בגודל מסוים ומידות מסוימות, ועל ידי פעולת חשבון פשוטה הוערכה 

א בטביעת שתי הנפץ הנדרשים, אליהם נוספו מטעני נפץ נוספים, על מנת שלא יהיה ספק כל שהו כמות מטעני

 הספינות. 

הצבתי את תכנית המבצע: לוחות הזמנים לתנועה, אמצעי הקשר והטיפול במטרות, דרכי ההתקשרות בין האנשים 

נו בנקודת כינוס שנבחרה במבואות היי 1970בפברואר  5ובין החוליה לבין הבסיס, ועם ערוב היום ביום חמישי  

מפרץ סואץ ) כך במקור (. בתוך אוהל גדול פרשנו מפה גדולה בעלת קנ"מ גדול של קצה מפרץ עקבה, שכללה 

 ומבואותיו.  " אילת" פרטים של נמל 

קבענו על המפה את מיקום שתי הספינות, שהן מטרות המבצע, ונתתי את ההוראות האחרונות לאנשים תוך 

הסבר על התפקיד של כל אחד ואחד מהם בפרוטרוט. מפקד כל חוליה וידא שכל איש ואיש יודע את תפקידו, ועם  

ל איש צפרדע שפשט את בגדי  כיוון השיחה היה ש סיום השאלות שהפנו האנשים, היינו מוכנים מידית לתזוזה. 

 הצלילה והסנפירים ולבש מדים רגילים של חיל הים.  

שיח' ומפרץ סואץ, וכן  -מהמצב הכללי באזור היה ברור, שהאויב תגבר את עמדותיו ואת ביצוריו באזור שרם א

כולל  ביצע כמה פשיטות על מוצבינו לאורך החוף המערבי של מפרץ סואץ תוך שימוש בכלי שיט של הצי שלו,

 הנחתות שנמצאות באזור
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. או שהביא לאחר מכן דרך האוקיאנוס ההודי או מפורקות דרך הנגב, או ספינות סוחר שחימש 1967מלפני יוני  

האויב גם טרח קשה לעצור ספינות סוחר קטנות וספינות דיג שפעלו במפרץ, ודוחות המודיעין והסיורים הצביעו על  

באופן רציף, על מנת שלא יהיו חשופים לתקיפות   " אילת " את כלי השיט שלו מחוץ לנמל כך שהאויב שוקד להשאיר 

כאלה מצד אנשי הצפרדע, והוא תגבר את השמירה והתמיכה בצעדי האבטחה והשמירה בתוך תחומי הנמל וסביב 

 הספינות בפרט.  

תן ולהטביע את "בת  הימצאותן של שתי הספינות בנמל הייתה ההזדמנות לה חיכו במפקדה על מנת השמיד או

שבע" , הספינה החשובה ביותר של האויב בדרום, והיא נחשבה לעמוד התווך של פעולות החפה של טנקים. 

ולנו יכולנו לראות ובתוך גלי הים הסוערים יצאנו עם הסירות והתקרבנו למטרה. היינו במרחק כמה מיילים ממנה, וכ

ם. הנמל היה חשוך מלבד תאורה קלושה של כמה  יכלאת קווי המתאר של הנמל הישראלי בעל עשרים המ

. בנקודה כלשהי במרכז המפרץ עצרו הסירות ונתתי את ההוראות האחרונות. המצפנים כוונו ונבדקו זוויות  מתקנים

 ההתקרבות. 

המקום בו עצרנו את הסירות היה במרחק מה מהמטרות. התחיל שלב השחייה, ועם ההתקרבות למטרה נתתי 

לול. הצלחנו לעבור את ) אמצעי ( ההגנה של האויב מבלי להסב תשומת לבו עד שהגענו אל הוראה לאנשים לצ

 גוף ספינת המטרה. 

האנשים התפזרו מסביב לחלק השקוע של הספינה, אבל לפני שהתחלנו להצמיד את המטענים עלה אחד האנשים  

להצמיד את מטעני הנפץ  אל פני השטח כדי לוודא שהספינה היא "בת ים", וכאשר היה בטוח בכך התחלנו



במקומות החלשים ביותר של גוף הספינה, שהם ליד חדר המכונות וההגה והשטחים שצמודים למחסני התחמושת 

 והדלק. 

ראו האנשים שיש "זקן" על החלק השקוע של הספינה, שזה יצורים ימיים שנדבקים כאשר הצמדנו את המטענים 

 אותם מדי פעם.  לחלקים המוצפים במים של הספינה, ויש לסלק
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שיעורר את תשומת לב כדי שלא להשמיע שום קול  ,האנשים השתמשו בפגיון שלהם להסיר את הזקן בקפדנות

האויב, ולאחר הסרת הזקן הצליחו האנשים להצמיד את המטענים לגוף הספינה. תוך כדי פעולת הצמדת 

שהאויב מטיל באופן סדיר, אבל לא הפריע להתמודד  המטענים הושלך עלינו מטען נגד אנשי צפרדע, שנראה היה 

 עם המצב ולהמשיך במשימה. עם הצמדת המטען האחרון התחלנו להתרחק מהמטרה ולשוב לסירות.

ומוסיף מפקד החוליה שתקפה את "בת ים" ואומר, ששוקע הספינה מתחת לפני המים הצביע על כך, שהספינה 

המידע שהשיג מנגנון המודיעין. המפקד הראשי של קבוצת אנשי עמוסה מטען כבד, מה שהוכיח את הדיוק של 

 הצפרדע , אשר הוביל בעצמו חולית תקיפה על "בת שבע" אומר: 

כאשר אנחנו הגענו אל המקום בו הייתה הספינה אמורה לעגון, לא מצאנו אותה. חיפשנו תחת פני המים, אבל 

ליד הרציף, ובמבט מהיר זיהיתי את הספינה, שהייתה ללא תוצאות. היה צריך להחליט מהר. עליתי אל פני המים 

בנקודה אחרת קרובה והייתה עליה תנועה רבה. לאחר כמה דקות היינו מתחתיה, הצמדנו אליה את מטעני הנפץ 

 והסתלקנו. 

במהלך התנועה בחזרה אל הסירה תהיתי ביני לבין עצמי עד כמה הצליחה החוליה השנייה. הצצתי בשעון שלי 

כיוון הסירה. בהפרש של דקות ספורות בין התכנון לביצוע הייתה הקבוצה כולה על הסירות, והתחלנו והמשכנו ל

להתרחק מהאזור עד שהגענו לחוף. ובניגוד לפקודות, שקבעו לשוב מיד אנחנו חיכינו כדי לראות ולשמוע את 

    זנינו.  והפיצוצים במו א

 :37רטי המבצע השני ואמר אלוף מחמוד פהמי מפקד חיל הים סיפר בפירוט את פ 

"המזכיר הצבאי שלי נכנס ונתן לי מעטפה ובה מכתב עם מידע דחוף ממנהלת המודיעין הצבאי, שתוכנו היה 

פריקת ציוד  . זה קרה בעת " אילת " שהתרחש פיצוץ בדלת הקדמית של הנחתת הישראלית בת שבע בנמל 

 ומוקשים 
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וקשים שנותרו אחרי שהשתמשו בהם הישראלים אחרי . היו אלה ציוד ומ" אילת " שיח' ל- שהעבירה משרם א

 הפשיטה על האי שדואן באמצעות מסוקים.  

כדי לבצע למשך שבוע לפחות, אני הבנתי מיד, שהספינה הישראלית החבולה חייבת להישאר בנמל ללא תנועה  

פשיטה חדשה  . ביקשתי מרס"ן ימי מוצטפא טאהר מחטיבת היחידות המיוחדות לתכנןאת התיקונים עקב הפיצוץ

, במטרה לפגוע ולהשמיד את הנחתת הישראלית בת שבע וכל ספינה צבאית ישראלית שתימצא " אילת " על נמל 

 בנמל..

הגרמנים במלחמת העולם השנייה נהגו להציב בכל מבנה קרבי ואפילו בכל יחידה קרבית אדם, שנקרא קצין  

במהלך הקרב דקה אחר דקה, וכן היה רושם את הבקרה על המערכה, שכל תפקידו היה לתעד כל מה שקרה 

התנאים בהקשר לקרב, כמו דרגות החום, כיוון הרוח ועצמתה, מצב הים, כיוון השמש, סוג העננים וגובהם, מצב 

הירח במידה שהקרב התקיים בלילה וכן גורמים נוספים שהיו יכולים להשפיע על מהלך הקרב. המידע הזה הועבר 

חיל הים, שם נותח במדויק, והתוצאה של זה הייתה פרסום של לקחים מועילים וניסיון    מיד לגוף מיוחד במפקדת

 , שהופץ בסודי סודות לכל יחידות הצי.  עצום

 
 7גם כאן המחבר מתבסס על ספר זיכרונותיו של אדמירל פהמי בפרק  37



התוצאות עשויות להביא לידי פיתוח של נשק מסוים או ציוד חדיש או להמצאת סוג חדש של תחמושת. כל 

יפעילו את השכל קשה לפתור את ים, כדי שיחשבו ו התוצאות הללו היו תחת פיקוח של מנגנוני המחקר השונ

 הבעיות השונות, ובכך יהיה הערך של תוצאות הקרב לא יסולא בפז על כל ההשקעה.

במטרה להשמיד את שתי הספינות הישראליות באמצעות שתי חוליות   " אילת" המבצע עמד על תקיפה של נמל 

ון עקבה "הולידיי אין" ויצאו בשחייה בחסות החשכה  של אנשי צפרדע, שיורדו לים מנקודת יציאה שנמצאת ליד מל

 בתאנוני-רס שיקרב אותם למטרה. החוליה הראשונה כללה את סגן ימי עמרו אלבקו
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, ומטרתם הייתה הנחתת הישראלית "בת שבע" . החוליה השנייה כללה את סגן ימי ראמי עלי אבו רישה וסמל ימי

 מטרתם הייתה הספינה הישראלית החמושה "בת ים". עבד אלעזיז וסמל פתחי מחמד אחמד, ו

בפברואר, והגיעו אל  5שתי החוליות עשו את דרכן מעמאן לביצוע המשימה בשעה שתיים אחר הצהריים של יום 

נקודת היציאה ליד מלון הולידי אין עקבה בשעה שמונה וחמש דקות בערב של אותו יום. היה יום גשום וסוער, מה 

עקבה, שכן הגשמים העזים גרמו לחיילים בנקודת הביקורת    –קודת הביקורת על כביש עמאן שהקל על המעבר בנ

 להסתתר בתוך הצריפים שלהם ולאשר לשתי המכוניות לעבור ללא חיפוש.  

בשעה שמונה וארבעים בדיוק, דהיינו עשר דקות לאחר שהגיעו, ירדו האנשים אל המים, בצעו כמה תרגילים  

, שהיה במרחק של " אילת " בר המטרות, ולאחר מכן החלו שתי החוליות לנוע לעבר נמל מיוחדים טרם היציאה לע

ארבעה ק"מ מאותו המקום. שררה חשכה מוחלטת והשקט מותח את העצבים, ורק קול טפיחות הידיים במים,  

שהקל על תחושת הבדידות שלהם באותו המקום. בהיותם באמצע הדרך לערך הודיע סמל פתחי מחמד אחמד 

יה שלו, סגן ראמי עבד אלעזיז, שהוא איבד את המשקפת שלו. סגן ראמי הורה לו לשוב לנקודת יהחוללמפקד 

לצלול באופן יעיל, וזה יפריע למפקד החוליה לבצע את המשימה. היציאה ולהמתין שם, משום שזה לא יאפשר לו 

 סגן ראמי עבד אלעזיז המשיך לבדו בדרך לביצוע המשימה של החוליה שלו. 

וליות הגיעו למרחק של כמאה מטר מהמטרות, הן זוהו בוודאות, הספינה "בת ים" שהייתה המטרה של  שתי הח

שכללה את סגו   ,יהיהחוליה השנייה, והנחתת "בת שבע", שהיא המטרה של החוליה הראשונה. החוליה השנ

התפצלה פנתה אל המטרה הספינה "בת ים", שעגנה בנמל הצבאי, ואילו הספינה "בת   ,ראמי עבד אלעזיז לבדו

שבע" עגנה במרחק של כעשרים מטר ממנה. בשעה אחת עשרה וחמישים וחמש דקות בדיוק לפני חצות הלילה 

 הגיע  
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בשלושה והרכיב את המוקש בהתאם להוראות במסננים של המכונות הראשיות. הוא הבחין  ראמי תחתיה

זרקורים חזקים מאירים מכוונים לעבר המים, וכן הבחין בסירת גומי זודיאק עם מנוע חיצוני בין הספינה "בת ים" 

. כמו כן הוא ראה שהאויב מטיל רימונים רבים נגד אנשי בין שתי הספינות יםלספינה "בת שבע", שמבצעת סיור

הוא סיים את המשימה שלו בהצלחה מבלי להיפגע   הנמל ומחוץ לו.צפרדע כל רבע שעה או עשרים דקות בתוך 

 כלל, השבח לאללה, ולאחר מכן החל דרכו את מחוץ לנמל בשעה שתים עשרה וחמש דקות בדיוק.  

בתאנורי וסמל עלי אבו רישה, פנתה אל הספינה "בת שבע" שעגנה -החוליה הראשונה, שכללה את סגן עמרו אל

יתה בחצות הליל בדיוק והצמידו את שני המוקשים שהיו להם באמצע ליד הרציף בנמל הצבאי, והם הגיעו אל תחת

הספינה ובתחתית הגשר. גם החוליה הזאת הבחינה במהלך פעולתה בארבעה זרקורים חזקים מאירים ומכוונים 

באזור הגשר והמרכז. כאשר עלה סגן עמרו אל פני המים כדי לוודא את הכיוון  כלפי המים, האחד בחרטום ושלושה 

טרה, חלפה לידו סירת הגומי, והיא הייתה קרובה אליו עד כדי כך, שלו הושיט את ידו יכול היה לתפוס את  אל המ

החיילים שישבו בסירה, לפי מה שהוא סיפר לי, ולמשוך אותם אל המים ולהרוג אחד מהם. אלא שהוא העדיף  

 שלא לעשות זאת על מנת שלא לחשוף את המבצע כולו. 

יד ראשו ושלחה אות בעזרת פנס לכיוון הספינה בת שבע, שם יצאו שני חיילים אל הסירה הישראלית חלפה ל 

סיפון הספינה והשיבו לו בסימן אור דומה באמצעות פנסים, ונראה שהיה זה סימן מוסכם לזיהוי. לאחר מכן הסירה 

במים. למרות התקרבה אל הספינה, והחיילים דברו ביניהם. הייתה זאת התראה על חשד להימצאות גופים זרים 

לספינה  בתאנוני וסמל עלי אבו רישה אל מטרתם, שם הצמידו את המוקשים שלהם-כל זאת התקדמו סגן עמרו אל

 והחלו לעשות את דרכם מחוץ לנמל כדי לשוב אל נקודת היציאה ממנה התחילו.
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לו את דרכם חזרה ביחד  כאשר הגיעה החוליה הראשונה אל מחוץ לנמל הם פגשו את סגן ראמי עבד אלעזיז והח

, ואז הסגירו  1970בפברואר   6אל נקודת האיסוף, אליה הגיעו בשעה שתים ושלושים וחמש דקות בבוקר של 

הישראלי על ידי אנשי צפרדע  " אילת" עצמם לשלטונות הירדנים. בכך הסתיים המבצע השני של תקיפת נמל 

 יא התהפכה לחלוטין לאחר הפיצוץ. כאשר ה38בהצלחה מלאה. התוצאה הייתה טביעת הספינה "בת ים",  

כתוצאה מההתרעה שניתנה וכן כתוצאה מהפיצוץ וטביעת הספינה "בת ים" לפני  –לגבי הספינה "בת שבע" 

בנמל, והיא עלתה על שרטון. זאת הסיבה  רדודר והתפוצצות המוקשים ב"בת שבע", הייתה לה שהות לנוע לאז

 שהיא לא טבעה לגמרי, אבל כוח ההרס היה רב והאבדות רבות. 

לאחר המקרה שם ראה מה שראה. מבצע התקיפה השני על נמל מיד  " אילת " שר הביטחון משה דיין מיהר לנמל 

נאצר -. כאשר נודע לנשיא ג'מאל עבד א39היה מוצלח, ואנחנו הענקנו לו את השם מבצע השהיד אלברקוקי " אילת " 

על המבצע הזה, הוא הורה להעניק לכל מי שהשתתף במבצע הזה מענק נדיב, וכן הסכים להעניק מדליות שאני 

איש ואיש. אני התעניינתי מאד בנושא הזה, ונהגתי להעניק אישית מדליות בהתאם לכל חייל   ביקשתי להעניק לכל

. כמו כן שאפתי לבחור בדקדקנות את המדליות המתאימות עבור כל חייל כגמול על שהשתתף במבצע כל שהו

 השתתפותו בהצלחת המבצע.

לא התעניינתי בכך  – לגבי הגמול החומרי המדליות הן הגמול הצבאי שמאד הקפדתי עליו בדקדקנות ובצדק. אבל 

רבות, משום שאני מאמין שהמדליות, אשר מקשטות את החזה של כל לוחם, מבטאות את האומץ שהפגין ואת 

 המוכנות, וזה יקר יותר מכל גמול חומרי אחר.  
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 40בפעם השלישית  - " אילת" 

הסתיימו מודיעין הצבאי על כך, שקיבלה מפקדת חיל הים ידיעות ממנהלת ה 1970באמצע חודש אפריל 

, אלא שהיא עוזבת את " אילת" השיפוצים בנחתת הישראלית "בת שבע "אחרי שנפגעה בתקיפה השנייה על נמל 

מחשש    " אילת" הנמל כל לילה ושבה אליו בבוקר המחרת, כלומר, שהיא איננה מעבירה את הלילה אף פעם בנמל 

י השמירה וההגנה מפני אנשי צפרדע בנמל הזה. התקבלה מפני אנשי הצפרדע המצריים. כמו כן תוגברו אמצע

 . " אילת" הוראה לפקח על הנחתת הנ"ל ולהכין דו"ח יומי על תנועותיה וכן על המצב הכללי בנמל 

 זעפרנה, בשל התפקיד המכריע שלה במבצע " בת שבע" מתמשך אחרי הכל זה לא היה אלא בשל מרדף 

   41. 1969בספטמבר 

שטבעה במבצע הקודם,  חלק  (העורך המקצועי-" בת גלים" ) בדיווחים נמסר גם, שהספינה "בת ים" הישראלית

 מהחרטום שלה בולט מעל פני המים.  

א חילמי, מפקד חטיבת היחידות המיוחדות. התקבלה החלטה לתכנן מבצע חדש צ'המפקד דן בנושא עם סא"ל רי

. מבחינת אנשי היא נמצאת מחוץ לנמללתקוף את הספינה ביום, כלומר כאשר היא נמצאת בנמל, שכן בלילה 

  " אילת"הצפרדע זה קשה עד בלתי אפשרי. בסופו של דבר הוחלט לשלוח חוליה או שתיים של אנשי צפרדע לנמל 

  בלילה, להסתתר בחלק הבולט של הספינה  הטבועה "בת ים" עד להגעתה של הבת שבע בבוקר וקשירתה לרציף

למקש אותה ולשוב אל המחבוא שלהם עד בוא הלילה, ואז לשוב הצבאי. לאחר מכן להתגנב אליה תחת המים, 

 . 42לעקבה 

 
 ם" ולא "בת ים"גלי  זו הייתה "בת פעולההמחבר המצרי שוגה. הספינה שנפגעה ב 38

 
 . 69איש הצפרדע המצרי שנהרג במהלך המבצע של נובמבר שמו של כזכור  39

 
 ל פהמי. בספר זיכרונותיו של אדמיר  9-זו מתבססת בעיקרה על הפרק הפסקה  40

 
 . 69. הנחתת "בת שבע" לא הייתה מעורבת במבצע "רביב" בספטמבר או שהטעו אותו הוא טועה בשו 41

 
דומה בוצע על ידי  למיטב ידיעתו של העורך המקצועי רעיון מבצעי  רעיון מבצעי מעניין. נבדק אך לא מומש בשל חוסר היתכנות.   42

 טלקית במלחמת העולם השנייה. השייטת העשירית האי



דין וסמל עלי אבו רישה ואתם שני  -נעה חוליה אחת שכללה את סגן עומר עז א 1970באפריל  28  – 27בליל 

מעט לאחר חצות הליל נוכחו לדעת, שהחלק הבולט של הספינה  " אילת" . כאשר הגיעו ל" אילת " מוקשים לעבר נמל 

ים אינו מספיק לקלוט שני אנשים ולהסתתר שם מעל פני השטח. הם שבו מיד ונאספו בעקבה וחזרו  הטבועה בת 

 באפריל מבלי שהצליחו לבצע.   29לעמאן, וכולם שבו לקהיר ביום 
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התכנית הוחלפה בתכנית אחרת בת שני שלבים. השלב הראשון כלל הנחת שני מוקשים גדולים שכל אחד מכיל 

בבוקר בכל  " אילת " בתחתית הרציף הצבאי, שאליו נקשרת הבת שבע עם כניסתה לנמל  " הקסאנית" ק"ג של  150

שעות, כלומר ששעת הפיצוץ   12 -יום. המוקשים הללו יונחו בחצות הליל או מעט לאחר חצות, שעון הפיצוץ יכוון ל

ם או שעה לאחר בצהריי 12שעות לאחר הוצאת פין הביטחון מהמוקש, כלומר שהפיצוץ יתרחש בשעה  12תהיה 

 מכן.  

ששווה ערך   " תהקסאני" ק"ג של  300מטר, הרי שפיצוץ של  13 -ומאחר שעומק המים ליד הרציף הצבאי הינו כ

ישבית את האפשרות שלה  לקצת פחות מחצי טון טי אן טי, יגרום בלי ספק לטביעת הנחתת ההיא, או לפחות

 . " אילת " לצאת מנמל  

הבת שבע בלילה שלאחר הפיצוץ, שאז יהיו השלטונות הישראליים  בשלב השני יצאו אנשי הצפרדע וימקשו את

עסוקים בניסיונות למנוע ממנה לטבוע ולא ישערו בנפשם שאנשי הצפרדע המצריים יתקפו אותה פעם נוספת 

   בלילה הבא. 

זריחה  נקבע לביצוע המבצע. חושבו אור ראשון ואור אחרון וכן זמני  במאי  14יום שבת, יום המנוחה הישראלי,  

ושקיעה של הירח. אור ראשון היה בשעה ארבע ועשרים דקות בבוקר, ואור אחרון בשעה שבע בערב. הירח נעלם 

במאי. שתי חוליות של  14במאי, וזורח בשעה עשר וחצי בערב של  15במאי בשעה אחת בלילה של  15 -14בליל 

סגן עומר   –החוליה הראשונה ת קצין ונגד: . החוליות כללו כל אחאנשי צפרדע מצריים ירדו אל המים בחוף עקבה

והאב וסמל פוא'אד רמזי. כל חוליה נשאה -לסגן נביל עבד א –דין וסמל עלי אבו רישה. החוליה השנייה -עז א

 . כל זאת לאחר תדריך אחרון שניתן להם על המשימה. " תהקסאני"  חנ"םק"ג של  150מוקש גדול בן 
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במאי הן נחשפו   15מטר מהרציף בסביבות השעה שתיים בבוקר יום  500כאשר הגיעו שתי החוליות למרחק של 

מטענים נגד אנשי צפרדע, שהוטלו למים בפרקי זמן של שתי דקות, ואשר חלק מהם התפוצצו  למספר גדול של 

של אש מתפוצץ לפניו   במרחק של מספר מטרים מהם. אחד הקצינים שהשתתפו במבצע סיפר, שהוא ראה כדור

מעלות. כמו כן אזניהם נפגעו  360תחת המים, וכתוצאה מעוצמת הפיצוץ הוא הסתובב במים סיבוב שלם של 

מעוצמת הפיצוץ. אבל למרות כל האמצעים הללו הם הגיעו אל יעדם, וכאשר ראו שהרציף מואר מהתחתית 

של כשלושה מטרים מקיר הרציף, כך שלא  , הם הניחו את המוקשים על הקרקעית במרחק בקרבת קרקעית הים

 יהיו חשופים לגילוי מעל פני המים.  

במאי, שם הסגירו עצמם לשלטונות הירדנים  15ארבעת האנשים שבו לחוף הירדני בשעה חמש וחצי בבוקר יום  

 ושלחו אותם לבית החולים הצבאי כדי לטפל באוזניהם. 

אשון, כחמש שעות לפני הזמן שנקבע , דבר שהבהיר  התפוצץ המוקש הר 1970במאי  15בבוקר   7:35בשעה 

 .  9:30של תיזמון הפיצוץ. המוקש השני התפוצץ בשעה  43שלא ניתן לסמוך על המנגנון הרוסי 

 למרות שהמטרה העיקרית של המבצע לא הושלמה, הוא הוכיח כמות מדהימה של אובדן בכוח אדם ובציוד. 

 

 

 

 
 הזדמנות להשמיץ את איכות האמל"ח של הרוסים.  כלמיצים  לא מח  המצריםלא ברור באיזה מנגנון השהייה הם השתמשו אבל  43
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 44הטבעת הצוללת דקר 

אתרו שתי משחתות מצריות צוללת מפליגה מתחת לפני הים, בעת שחלפו באזור שמצפון   1968בינואר  25ביום 

. הצוללת אותרה כתוצאה מחלק קטן של פריסקופ, שבצבץ מעל פני השטח ואפשר לה לראות את אטדומיילנמל 

הוראה  הגזרה שבה היא נעה מעל פני המים. מיד הועברה הודעה בנושא למפקדת חיל הים באלכסנדריה, וניתנה

 לעקוב אחרי המטרה.  

בינואר הגיע פיקוד אחת המשחתות למסקנה, שמפקד הצוללת הרגיש בקיומו של המעקב אחריו, ואז  26ביום 

בינואר, והמטרה  27ובה בעת הפסיקה את פעולת המנועים. זה היה כבר ביום  פנתה הצוללת אל עומק הים 

 ולקבוע את מיקומה.  הייתה שלא יופק שום צליל שיסייע לוודא את קיומה 

בפצצות עומק, ואכן  באותו היום בערב הורתה מפקדת חיל הים לשתי המשחתות לתקוף את הצוללת העוינת 

ה. על פי הערכת הפיקוד של חיל הים היה ליזום תולהטביע א ובצוללת אפצצות באזור על מנת לפגוע   18הוטלו 

שחיל  י שהסיוע האווירי הזה יגיע, משוםולשוב אל הבסיס לפנתקיפה כנגד הצוללת לפני שתבקש כיסוי אווירי, 

ספק כיסוי אווירי לשתי המשחתות, מה גם שהן נמצאות מחוץ לטווח של רשת ההגנה האוויר המצרי איננו יכול ל

 האווירית המצרית.  

, ואכן פעולות המעקב אחר תוצאות ההתקפה על הצוללת נמשכו באמצעות סיורי אוויר ובהאזנה לתקשורת שלה

מהצוללת ובקשה לחלץ אותה, אולם בשל דעיכת האות של המברק לא הצליחה המפקדה להבין   SOSנקלט מברק 

 מנע מהמפקדה להבין, שהמפקד הישראלי נמצא במצב קריטי.   הדבר לאיחד עם זאת את כולו. 

עה, אבל משום בינואר הייתה המפקדה המצרית בטוחה שהצוללת טב 28בקפריסין נקלט המברק בשלמותו. ביום 

ומכשירי הגילוי   שלא הייתה הוכחה משכנעת בכך, היא היססה ולא הוציאה הודעה צבאית לגבי הקרב ותוצאותיו. 

 והעיקוב לא הצליחו לזהות שום סימנים לגורלה של הצוללת הזאת, כמו כתם שמן או שרידי שברים. 

ה תנועה ערה של מטוסים ישראליים בשמי כאשר ניסו מטוסי הסיור המצריים לטוס מעל האזור פעם נוספת, נראת

הודיע הגנרל משה דיין בכנסת על טביעתה של הצוללת "דקר", שמשמעותה טורף   1968במרס  6האזור. ביום 

 ימי, ולעולם נודע שהטורף הזה השתכן קבע בקרקעית הים התיכון מול החוף המצרי. בישראל הוכרז יום אבל.
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לאחר החתימה על הסכם השלום עם ישראל קבלו השלטונות המצריים בקשה מהשלטונות הישראליים להתיר 

לספינת מחקר לחפש אחר הצוללת "דקר" ואחר גופות ההרוגים הישראליים באזור שמול נמל אלכסנדריה ובתוך 

ו מתאימים כדי שספינת המים הריבוניים המצריים. השלטונות המצריים נענו לבקשה לאחר נקיטת צעדים, שנרא

והתחילה  1980בנובמבר  14המחקר תבצע את המשימה, שלשמה היא הגיעה. הספינה הגיעה למעשה ביום 

 בחיפושים, אבל חיל הים האמריקאי ביצע חיפושים דומים כבר קודם לכן.  
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 197045בפברואר   6הטבעת המקשת "אלמיניא" מול ע'רדקה ביום 

שעה ארוכה מהרהר ותוהה. אלה רגעי   המלחמות יש רגעים, שבהם עומד ההיסטוריון הצבאיבהיסטוריה של 

התוצאות הבלתי צפויות. רגע אחד כזה הוא הוא העמידה של ספינה מצרית קטנה לבדה במימי מפרץ סואץ אל 

 מול תקיפות אוויריות ארוכות במשך למעלה משלוש שעות.  

 
יה הם הטביעו את  תפסה לה אחיזה במצרים אגדה אורבנית לפ 1968דרכה לארץ בינואר שנים רבות לאחר היעלמות הצוללת "דקר" ב 44

בצע. כמובן שאגדה  הפליא לתאר זאת מפקד של אחת משולות המוקשים שלכאורה פיקד על המהצוללת כשהיא התקרבה לחוף המצרי.  
למיטב זכרונו של    על הנתיב שלה דרומית מזרחית לכרתים. במעמקי הים  1999במאי  אורבנית זו התפוגגה לה כשהצוללת "דקר" נמצאה  

 ". העורך המקצועי האדמירל פהמי בספרו איננו מייחס לחיל הים המצרי את טביעת ה"דקר
 
קומנדו הימי המצרי  כתגובה לפעולת ה"זיקוקית"( )מבצע   שהוטבעה על ידי חיל האוויר הישראלי  T-43דגם  ים מהמדובר בשולת מוקש 45

 פברואר  5-בנמל אילת ב



המזוינים במשך שעות להכות ברציפות באויב. זה החל בתקיפת פתע הסיפור מתחיל ביום בו הצליחו הכוחות 

, שבמהלכה השמידה חוליה של אנשי 1970בפברואר  6לפני עלות השחר של יום שישי   " אילת" מוצלחת בנמל 

צפרדע מצריים שתי ספינות של הצי הישראלי, ועשר שעות לאחר מכן לפני הצהריים עברו מטוסי הקרב הפצצה 

שט ועיון  -באזור אבדרכם מזרחה כדי להכות את ריכוזי האויב של הרגלים ושהשריון והתותחים  שלנו בגובה נמוך

 בגזרה הדרומית של התעלה. מוסא 

, ובה בעת נסמך על שיטות של  האויב, אשר אימץ אסטרטגיה של הרתעה על פי תפישת הביטחון הישראלית 

קום כבר באותו היום. הוא בחר את המקשת שמירה על רוח החיילים ורוח החזית הפנימית שלו, החליט לנ

  2טון ובחימוש של  139"אלמיניא", שהייתה כלי שיט קטן שעגן בנמל ע'רדקה. המקשת אלמיניא בתפוסה של 

 מ"מ,  12,7תותחים בקוטר  4מ"מ,   37תותחי 
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 איש.  87כוח סוס. הצוות מונה  200קשר, שני מנועים   15מטעני עשן. המהירות   4

 והיא נבנתה כעשר שנים קודם לכן. 1956בשנת ה הזאת הצטרפה לצי המצרי הספינ

לפני שהחליט האויב להכות את "אלמיניא" הוא ביצע גיחות סיור מעל האזור בשעה שמונה וחצי בבוקר על יד שני 

עת אלף מטר במשך עשר דקות. עם תחילת ביצוע התכנית על ידי האויב החל באותה ה 20מטוסי מיראז' בגובה 

 רגע מזהיר בתולדות חיל הים המצרי ובהיסטוריה הצבאית המצרית. 

, בשעה שתיים עשרים וחמש דקות. באותה השעה המפקד, רס"ן ופיק ח'פאג'י מטוסי האויב הופיעו בשמי האזור

אשר קיבל את הפיקוד על הספינה כמה ימים קודם לכן, אכל ארוחת צהריים. אנשיו דיווחו לו שנראו מטוסים 

 מתקרבים, תוך שניות הוא היה על הגשר כדי למלא את תפקידו כמפקד הספינה. 

גלת הוא הורה להפליג ממקום העגינה, שכן אפשרויות התמרון הרחק ממקום העגינה טובות יותר והספינה מסו

לנוע בחופשיות במקום לשמש מטרה קבועה. התקיפה נמשכה עד השעה שש בערב, וניתן לחלק את הזמן הזה 

ועד לרגע נטישת הספינה.   4:35, והחלק השני משעה 4:35עד השעה  2:25לשני חלקים: החלק הראשון משעה 

ויות שלו והתחמושת במהלך החלק הראשון הכיר האויב את העובדות לגבי הנשק הקל של הספינה, האפשר

 שנושאת הספינה, והוא תיאר לעצמו שזה יהיה קרב שלא יימשך אלא דקות. 

על פי התחזית הזאת תקפו המטוסים את הספינה מגובה נמוך, כשהם מנצלים את היתרון של המטוסים וגורמי  

בזה אחר זה.  ההלם וההפתעה. המטוסים מדגם מיראז' או סופר מיסטר החלו לתקוף את הספינה שניים שניים

 והספינה הקטנה המפקד ופיק ח'פאג'י ואנשיו ובמשך למעלה משעתיים הצליח
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 שאחד הטייסים נראה צונח מעל האי אלג'פתון באמצע המפרץ.  'מיראזהבודדה להפיל שני מטוסי  

עדים במו  , כשהםחיילי הספינה הרימו קולות הילולה ושמחה עם נפילת המטוסים וקראו קריאות בשבח אללה

עיניהם לתוצאות עמידתם האיתנה ונחישותם וגבורתם. המפקד הצליח לתמרן עם הספינה וכל ההתקפות 

נגרמה אפילו שריטה. על פי דו"ח של מפקדת חיל הים כתב אחד האנשים: "האצנו  , ולספינה לאהאוויריות נכשלו

אלה במהירות עליונה, סיבוב ימינה עד ישר וימינה וישר ושמאלה בעת ובעונה אחת, ולאחר מכן להפך, ישר ושמ

הסוף וסיבוב שמאלה עד הסוף, כל הזמן, כשהפצצות נופלות מימין ומשמאל במרחק של חמישה מטר מהספינה. 

)הספינה ( הייתה במקום שהמפקד אמר ימין, וראינו את ועוד נאמר בדו"ח: " הספינה התנהגה כמו אופניים". 

ר שמאלה, והפצצות נפלו במקום שעזבנו. כך במשך יותר משעתיים  הפצצות נופלות המקום שהיינו בו. אמ

והספינה מתפרצת קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה במהירות גבוהה ולפתע עוצרת בפתאומיות בקורס עקלקל, 

 סיבוב ימינה ושמאלה ולאחור". 

תר להצלחה הספינה הראתה יכולות למופת, שלא הראתה אפילו כשהייתה חדשה לגמרי, והתיאור הטוב ביו

. האנשים בצוות הצליחו להשקיע הזאת היה "הספינה התנהגה כמו אופניים" "הברזל של הספינה נלחם יחד אתנו" 

כל מה שהיה להם, מכונאים, תותחנים, טכנאים וימאים. האויב בחן מחדש את מצבו והוחלט לשנות את שיטות 

טוסים עלו לגובה של שמונה ועשרת אלפים  התקיפה והפצצת הספינה מגובה גבוה אל מול גבורת האנשים. המ

. , אז נפגעה מטיל ראשון ליד הארובה2:54מטר והחלו לתקוף כמו נחל, בעוד הספינה ממשיכה לתמרן עד השעה 



הספינה נפגעה, אבל נחישות האנשים לא נפגעה, והספינה המשיכה לתמרן עד השעה ארבע ושלושים וחמש 

על העוגן.   והמפקד הורה להטיל עוגן, והספינה נעצרה לא יכלה לנוע המקשתדקות, כשהפגיעות היו במדחפים. 

 על הקשר עם הבסיס ודיווח בפרוטרוט כל מה שקורה. הספינה לא חדלה מלירות המפקד שמר כל אותה עת
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מ"מ להמטיר אש. החלל  12,7 מ"מ המשיכו תותחי 37ולקיים מסך אש ברצף. כאשר אזלה התחמושת של תותחי 

ואמרנו אללה אכבר, והמשכנו חדרו לגופו והוא נפל על התותח. כיסינו אותו בסמיכה רסיסים  הראשון נפל " 

" המשיכה בעמידתה כך הלכו וגברו התקיפות וגברה הנחישות של האנשים וגבורתם.  אש "אלמיניככל לירות". 

עד כי אי אפשר היה לראותה מרוב הדם. הוא   יתה מלאה דם"רגלו השמאלית של רב סמל התותחנים נקטעה והי

וסירב להפסיק את הפעולה". "הספינה הייתה  נשען עם רגלו הימנית וברכו השמאלית על הדוושה של התותח

שקועה בירכתיים והקפטן ניצב עם עצבים של פלדה וכל הזמן עמד בקשר עם כל האנשים, פקודותיו רצופות  

 לא ראה את המפקד כך בעבר וזה השפיע רבות על מיעוט האבדות". . אף אחד 100%וברורות 

הנשק האחרון של הספינה אחרי שאזלה התחמושת היה העשן לצורך הסתרת הספינה ממטוסי האויב, שימוש 

, ליד החייל כל העת הזאת הקפטן היה בירכתיים בהגנה פסיבית במקום הגנה אקטיבית, ואז נפל החלל השני. 

אני גמור אדוני". אמר לו: "אמור אללה אכבר . הוא אמר אללה אכבר , טיפס על המנוף וקרא שאמר לו "  שנפל,

לתפילה ולאחר מכן הלך ונפל על הסיפון, חלל. לא חשבנו שהפגיעה הייתה קטלנית". האויב ממשיך לתקוף, 

ורך לקבל ודמעותיהם באותו הרגע העניקו להם עמידה איתנה ונחישות. היה צ של האנשים באללה מבטחםו

החלטה סופית שלא להמשיך לאחר שאזלה התחמושת ולאחר שכמה תותחים נפגעו והקנים שלהם להטו מהאש  

ים והרימה נד מים  "הפצצה נפלה למ שירו. ואילו האויב ממשיך לתקוף תוך שימוש בפצצות במשקל של אלף פאונד

. מההתקפות למרות שאיבד שני מטוסיםלמרחק של עשרה מטר. מי הים בלעו מאות טונות, ואילו האויב לא חדל 

הספינה גם היא נפגעה בירכתיים ובמרכז ובחרטום, המדחפים נפגעו והיא הפכה לחתיכת ברזל שאיננו מסוגל 

לזוז שקוע במים. המפקד הורה לכל האנשים לנטוש את האנייה כי עד אותו הרגע האנשים לא רצו לנטוש את 

  למים. ספינה והם היו צריכים לקפוץאבל הקפטן הורה לנטוש את ה הספינההספינה. איש איננו רוצה לנטוש את 

 האנשים ישבו ואמרו: לא נוטשים את "אלמיניא". 
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הקפטן אסף את הקצינים ושאל אותם: מה אפשר לעשות? יש משהו שנוכל לעשות במקרה כזה? קצין המכונות 

, במצב כזה אנחנו צריכים  ווה. הקצין הראשון אמר לו: אדוניהראשי אמר לו: לגבי המדחפים אין מה לעשות, אין תק

 לנטוש את הספינה, והאנשים התחילו לרדת כועסים ודמעות בעיניהם כשהם נוטשים את הספינה שלהם". 

החיילים התחילו ראשונים לעזוב את הספינה. כל קבוצה תחת פיקוד של אחד הקצינים, וצוות הפיקוד נשאר על 

סיפון הספינה. "הקצין סמיר היה על הסיפון ובידו גרזן והתחיל להכות על ערמת מצופים וסירות הצלה, ואז הגיע  

 דם". טיל ישיר ופגע ברגלו, אבל הוא לא הפסיק את מעשיו כשרגלו נוטפת

מקלות כדי לקבע את הרגל, השעה הייתה בערך חמש וקצת ואז הגיעה פגיעה ישירה כשאנחנו על "הלכנו והבאנו 

  קצה הספינה השמאלי, נפלנו כולנו ומצאנו את עצמנו במים".

צוות הפיקוד היה נחוש לטבוע יחד עם "אלמיניא", אבל הפצצה העיפה אותם למים. במשך כל ההתקפות הרצופות  

ות הללו הצוות איבד קצין וארבעה חיילים. האבדות הללו אינן גדולות בהתחשב בתנאי הקרב הרצוף. ואז הקש

 הגיעו האנשים אל החוף. 

"צוות הספינה "אלמיניא" החל מהמפקד ועד לאחרון החיילים נלחם באומץ ובנחישות. אני הכרתי את הפרטים של 

ו קודם לכן לא במלחמת העולם השנייה ולא בשום מלחמה מה שקרה. אתם עמדתם מול תקיפות אוויריות שלא הי 

תקיפות מטוסים על ספינה אחת, והמפקד שלכם עשה כל מה שניתן   חמישיםלמעלה מששמענו עליה, שהיו בה 

לעשות מבחינת התחמקות מהתקיפות האוויריות, וצוותי התותחנים במיוחד עשו כל מה שניתן לעשות, ואני לא 

לה מדברי אלוף ימי מחמוד פהמי, מפקד חיל הים, כאשר קיבל את פני צוות הספינה יכול לבקש יתר מכך". א

 "אלמיניא". 
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נשיא הרפובליקה והמפקד העליון של הכוחות המזוינים פרסם צו להעניק לספינה את המדליה הצבאית של  

ח'ולי קיבל  חלל חסן אלהרפובליקה, וזאת לראשונה שספינה מקבלת את המדליה הזאת. קצין התותחנים שנפל 

את כוכב הכבוד הצבאי, והמפקד קיבל את הכוכב הצבאי והקצינים קיבלו את אות השירות מדרגה ראשונה, 

 והחיילים את אות השירות מדרגה שנייה. החיילים שנפלו חלל קיבלו את אות השירות מדרגה ראשונה.  

השוואה, כאשר הוא ניצב מול הרגע הזה בהיסטוריה של חיל ולפני שהעט יונח חייב ההיסטוריון הצבאי לעשות 

וההיסטוריה של הצבא המצרי. התקיפות שביצע חיל האוויר היפני על הצי האמריקאי בפרל הארבור  הים המצרי

נמשכו שעתיים וארבעים דקות על ידי מאה ועשרים מטוסי מדחף, והם הצליחו להטביע שתי אניות מלחמה ושלוש 

תוך שעתיים וארבעים דקות,  כלי שיט  27פריגטות. סה"כ האבדות של הצי האמריקאי   6 -חתות ומש 16סיירות, 

מטוסי סילון שמהירותם גבוהה ונושאים תחמושת רבה יותר ולשלוש  159 -ואילו חיל האוויר הישראלי נזקק ל

באי לעמוד נפעם ותוהה שעות וחצי כדי להטביע כלי שיט קטן, המקשת "אלמיניא". האמנם לא זכאי ההיסטוריון הצ

 אל מול התוצאה הבלתי צפויה הזאת?

 :1970במאי   13/ 12 46ספינות הטילים תוקפות ספינת ריגול ישראלית 

הודיע דובר צבאי ישראלי, שספינות טילים מצריות תקפו ספינת דיג ישראלית ליד   1970במאי  15בשבת בבוקר 

בים נעדרים. באותו הזמן לא הגיב איש בחיל הים המצרי על ימת ברדוויל בצפון סיני, וכי האנשים על סיפונה נחש

 הידיעה, שכן הייתה דרישה לשמור את הדבר בסוד עד שיגיע הזמן המתאים.  

היום מתפרסם לראשונה הסיפור על ספינת "הדיג" ) המירכאות במקור (, אשר למען האמת לא הייתה אלא ספינת 

 אלקטרוני האמריקאית ליברטי, שתכננוריגול אלקטרוני ישראלית כמו ספינת הריגול ה
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 כפי שתכננו וכפי שרצו מול ימת ברדוויל.   אנשי חיל הים לצוד אותה. ואכן הם צדו אותה

הגברים שהוציאו לפועל את המעשה הזה, ששום הודעה לגביו לא יצאה באותו הזמן בשל גישה של ההנהגה 

בדרכם לסיור שמירה בתוך המים הריבוניים מצפון מזרח  1970במאי שנת  12המצרית דאז, היו ביום שלישי 

למעט המפקד והקצין הראשון. לפורט סעיד.  כך נראתה המשימה שלהם עבור כולם כולל אנשי הצוות של הספינה 

המרחב שבו הייתה הספינה במשימה הזאת נמתח לאורך החוף הצפוני, והחלו שלבי הצייד אחרי הספינה  

ת ריגול בקרבת החוף המצרי, והייתה מוכנה לשבש את מכשירי הקשר האלחוטי  הישראלית, שהייתה במשימ

ומכשירי המכ"ם המצריים מיד כאשר תקבל הוראה מהמפקדה הישראלית לעשות זאת. מפעיל המכ"ם ) המצרי (  

 בספינה גילה מטרה גדולה על המסך מולו, ומיד על פי נהלי העבודה קיבל מפקד הספינה דיווח על כך.  

, ושניהם היו  , זוהי המטרה". זה מה שאמר המפקד כאשר היא נראתה במשקפת של הקצין הראשון"אם כך

היחידים שידעו על הסוד שמאחורי הספינה הגדולה הזאת. ברור שהיה ספק לגבי זה, שמא זאת אחת הספינות 

המטרה והקורס שלנו שנמצאות באזור הזה או אחד מכלי השיט הידידותיים. נעשו חישובים שכללו את מהירות 

שלה, ובהצלבת הידיעות שנבעו מהחישוב עם המידע הקיים על הספינות שלנו שנמצאות באזור וכלי השיט 

   הידידותיים, היה ודאי שמדובר במטרה עוינת. 

בספינה הועלתה דרגת הכוננות הקרבית לדרגה העליונה בתוך דקות והחלו הנהלים לעימות עם מטרת אויב, 

ודיוק. כל האנשים ידעו את תפקידיהם, עליהם התאמנו עשרות פעמים וקיבלו תדריך, ועל סיפון  שכללו מהירות 

את אותם הרגעים. תחושות שבין מורא לבין גאווה   הספינה שררה רוח, שאיש לא מבין את פשרה אלא רק מי שחי

תחושות ם מכל רע. שישמור אותוונקמה והתלהבות ואומץ וחשש ותקווה ופנייה לאללה לעזרה במימוש המטרה 

 שמעורבים בהן כל החששות הללו. 

 
שהוטבעה על ידי סטי"ל 'אוסה' בעת שעסקה בפעילות דיג מול ימית   המדובר באירוע של הטבעת ספינת הדיג הישראלית "אורית"  46

בספרו של   2-מתואר בהרחבה בפרק  ה . גם אירוע זה הברדוויל. הנרטיב המצרי טוען כי הייתה זו ספינת ביון ישראלית בשם "שקמונה" 
ף שפגע בספינת הדייג. אגב, מפקד זה פיקד על 'אוסה' אחרת  ג'די נאצ'אוסה' מ-הדותו של מפקד  אדמיראל פהמי. כן מפורט אירוע זה בע

 . " דומייאט בלטים " במלחמת יוה"כ בקרב אוקטובר  8/9שהוטבעה בליל  



כולם חשו באמונה ובהשתלבות לאחד, אחדות אחידה, והספינה הפכה להיות גוף נע מלא חיים שפועל למען  

 החיים כנגד אויבי החיים.  
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יותר ממנו   כל הערכים, שכל איש המבצע את תפקידו מאמין בהם, יוקדים באותו הרגע ועולים עד שהם גבוהים

עצמו, וכל אחד מהאנשים מגלה שהוא אדם חדש, ונוצרת בקרבו אנרגיה שלא ידע אלא רק במצבים כאלה. 

האנרגיה הזאת שלא מאמינים בה לאחר הרגע הזה, אבל היא חוזרת עם התרבות הרגעים הללו. האנרגיה הזאת,  

מוכנה. האנשים מוכנים. העיניים מול שנוצרת במעמקיהם ומניעה אותם להתנהג במיומנות ובדקדקנות. הספינה 

 ואליו היא שואפת.  הספינה רצתה  שאותומסך המכ"ם עוקבות אחר מהלך המטרה העוינת. הצייד 

היקף המידע הזורם אל המפקד מתגבר והולך, ונמשכת הערכת המצב, ואזני כולם מחכות לפקודה של המפקד.  

כדי   י, והמפקד שעומד בפעם הראשונה על סיפון הספינהקורס, מהירות, כיוון שאיננו מרמז על דבר בלתי שגרת

להוציא לפועל את פקודת הקרב, והוא מחליט להמשיך עם דממת אלחוט וממשיך באורות כבויים וממשיך בדרכו  

 ומתמרן כדי להתקרב אל המטרה עד למרחק הקטלני.

, טובעה 1967אוקטובר ב 21הוא יודע, שכאשר נעשה שימוש לראשונה בעולם בטיל בתנאים של קרב ביום 

. טיל מכלי שיט קטן הטביע כלי שיט גדול ללא כל סיכוי להצלה ולהגנה. הוא יודע, שמומחי אסטרטגיה ימית  " אילת " 

נוי  לשי וגרם  1967והמכון למחקרים אסטרטגיים הבריטי אמרו, שהמבצע היה האירוע הימי החשוב ביותר בשנת 

 של האסטרטגיה הימית. 

את עצמו עם הטילים שלו אל העימות והביא לשינוי של האסטרטגיה הימית כתוצאה של   כלי השיט הקטן הטיל

 היכולת הזאת שהוא הוכיח.

הספינה המשיכה בתמרון: במצב של אפלה גמורה ודממת אלחוט, הקול היחיד שנשמע הוא רק קול המנועים וקול  

 התנפצות חרטום הספינה במים שניתזים על פני הגברים וגופם. 

 , ויחד עם שינוי הקורס והמהירות משתנה נעים ומוכנים לשיגורהטילים 
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. המפקד ראה שהגיעה ההזדמנות המתאימה והוא פקד לשנות את הקורס והמהירות הדרושים  גם זווית השיגור 

כדי להתעמת עם המטרה. הוא ביצע מספר חישובים מהירים עם אנשיו בהתאם למידע האחרון שהיה לגבי  

 המטרה ממסך המכ"ם, והוא פקד להיכנס לקרב תוך קביעת הזווית והכיוון.  

בשאגה  הטיל הראשון שוגר בשאגה וברעם כשהוא מותיר אחריו שובל של אש ועשן וגזים. אחריו בא הטיל השני 

אש פרצה בספינת . הטיל הראשון פגע במטרה וחצה אותה לשניים, והטיל השני חיסל את מה שנותר. ורעש

הגברים שהיו על הסיפון  הריגול האלקטרוני הישראלית, והיא נטתה והחלה לשקוע בדרכה אל הקרקעית. מעט 

יכלו לצפות בסוף, חלק מהם אחוזי תדהמה, והיא שקעה במים. שניים בלבד ניצלו. לצוות הספינה הישראלית לא 

הייתה אפשרות לגלות את הספינה או לראות את התקיפה או להתקשר למפקדה כאשר התרחשה התקיפה. הכול 

כשהיא חצויה לשניים ועולה באש, היא שקעה יחד   קעיתהיה מהר ומפתיע. וכאשר הייתה הספינה בדרכה אל הקר

 עם כל האנשים שהיו בה למעט אלה שהיו על הסיפון. 

בספינות הריגול בדרך כלל האנשים החשובים ביותר והיקרים ביותר הם מומחי האלקטרוניקה באלחוט ומכ"ם 

במלאכתם. את כל האנשים   ומכשירי השיבוש. הללו נמצאים בדרך כלל בקבינות בתוך הספינה כשהם עוסקים

והספינה, בדומה לספינת הריגול האמריקאית ליברטי, שמצוידת כמוה  לו איבדה ישראל, איש מהם לא ניצל.הל

 לצורך ביצוע התפקיד שלשמו נבנתה, טבעה. במכשירים ובציוד אלקטרוני החדיש ביותר 

ינות הטילים המצריות הפתיעו ספינת במאי, פרסם הדובר הישראלי את ההודעה ואמר, שספ 15ובבוקר יום שבת 

 דיג ליד ברדוויל, וכי האנשים שהיו על סיפונה נחשבים נעדרים.  
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במאי. שניים מהימאים בספינה שטובעה על ידי ספינות   13  -12התקיפה התקיימה אחרי חצות ליל  והוסיף ואמר:

שעות. העיתונים לא האמינו להודעה הישראלית. עקב  36יני, אחרי ששחו  הטילים המצריות הגיעו לחוף בצפון ס



התקרית הזעיקה המפקדה הישראלית מספר רב של ספינות קרב וסירות מנמלי אשדוד ותל אביב וחיפה, כדי  

 להשתתף בחיפושים אחר שרידי הספינה או האנשים באזור בו טבעה. 

יה אווירית כבדה. לא הגיוני שישראל תגייס כמות כזאת של מסוקים בחיפוי של מטר 15בחיפושים השתתפו גם  

 ספינות וסירות ומסוקים כדי לחפש ספינת דיג שעובדים עליה ארבעה אנשים בלבד. 

מקורות עיתונאיים זרים טענו, שכלי השיט הזה איננו ספינת דיג אזרחית. אבל הפיקוד המצרי לא רצה לפרסם את 

ו. אלה היו האנשים שתכננו לצוד את הספינה הזאת כאשר הגיעו אליהם הידיעה באותו הזמן ושמר על שתיקת

ע מכמה מקורות הן על  דבדבר הימצאותה בקרבת המים המצריים ולאחר שהצליבו את המי ידיעות בדוקות

 הימצאותה של הספינה והן על האופי שלה או המשימה שהיא מבצעת. 

ת אות הרפובליקה מדרגה ראשונה, ולקצינים את אות ניתנה הוראה להעניק למפקד הספינה רס"ן מג'די נאצף א

האומץ הצבאי מדרגה ראשונה, ולחיילים ולנגדים את אות האומץ הצבאי מדרגה שנייה, כהערכה למאמצים 

 הגבוהים שהשקיעו ולתוצאה שהשיגו. 

למים פעם נוספת התברר לאנשי חיל הים המצרי שהיוזמה בעימות המחושב ובחירת המטרה והזמן והמקום ההו 

 כדי לפגוע באויב מבטיחים הצלחה, וכי החשאיות הינה ערובה להבטחת גורמי הביטחון וההפתעה.  

 הערת העורך המקצועי 

מטעמים  במהלך מלחמת ההתשה. חיל הים המצרי  שלעד כאן דבריו של המחבר המצרי ביחס לאירועי לחימה 

)כדוגמת  הרואייםבראייתם או מובנים הוא מתאר ומייחד דברים כמעט רק ביחס לאירועים שנחשבים כהצלחה 

. בולטת לעיין חוסר התייחסותו (1970בתקיפה האווירית בפברואר   " בגבורה"נאבקה שמיניה -הטבעת המקשת אל

. או   1969לאירועים לא מחמיאם שהתרחשו בזירה הימית במלחמת ההתשה. כגון  הפשיטה על האי גרין ביולי 

במהלך המבצע באי שדואן או התקיפה ארוכת  ע'רדקה-הפגיעה מהאוויר של כלי שייט מצרים במרחב שדואן

 Zשבמהלכה הוטבעו מספר כלי שייט ובהם משחתת מדגם  הישראלי בנמל ברניס הטווח של חיל האוויר
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 47בסיסי צי סובייטיים במצרים 

. למרות 1955החתימה על עסקת הנשק הצ'כית בשנת סובייטיים השתנה לאחר   –מסלול היחסים המצריים 

הצעד הזה הועד עוצמת התגובות. מ המעיטהזה כדי ל שהעסקה הייתה עם ברית המועצות, היא כונתה בשם

 להביע את כיוון המגמה של מצרים לעבר הגוש המזרחי.  

עסקאות הנשק הלכו לרבו ומצרים קבלה יועצים ומומחים כמעט בכל תחום, ובד בבד קיבלה ברית המועצות   

ות, ולא היו נקיים ממשברים,  היחסים הללו ידעו עליות ומורדבזאת אחר זאת משלחות של אנשי צבא ואזרחים. 

, בהחלטה לגרש את 1972המתרגם ( על מצרים ביולי  –אשר הביאו לסיום הכיבוש הסובייטי ) כך במקור  

 אלף איש.  24 -המומחים והיועצים ואת כל הכוחות, אשר היקפם הגיע ליותר מ

, כאשר  1964בתחום שיתוף הפעולה הימי התחילו הסובייטים ללחוץ לקבלת בסיסים ימיים כבר בדצמבר 

וף הפעולה בין שני הציים, ואמר, שחיזוק שיתוף  המומחה הבכיר הסובייטי ביקש ממפקד חיל הים להגביר את שית

מחירים נוחים של הפעולה יעניק יתרונות רבים לחיל הים המצרי. והיתרונות החשובים ביותר שציין היו בין היתר: 

כלי השיט החדשים וכן הענקת נשק מודרני לחיל הים המצרי, אלא שמהות שיתוף הפעולה הזה לא הובהרה אלא  

 
בעמודים אלה  המחבר סוקר בהרחבה את מערכת היחסים עם הסובייטים תוך כפילות מיותרת בתיאורים. , מעמוד זה ועד סוף הפרק  47

 הוא מתבסס בעיקר על ספר זיכרונותיו של אדמירל פהמי שלא חסך את שבטו וביקורתו מהסובייטים. 



,ואת פניו קיבל הפילדמרשל עבד 1965אדמירל גורשקוב , מפקד חיל הים הסובייטי במרס  כאשר הגיע למצרים

 (.19)נאצר-אלחכים עאמר, ואחריו גם הנשיא עבד א
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מפקד חיל הים הסובייטי הגיע למצרים במטרה לחתום על הסכם במישור מדיני, לארגן ביקורים של הצי הסובייטי  

. במקביל יערוך הצי המצרי ביקורים בשלושה נמלים דריה, פורט סעיד וסואץבשלושה נמלים מצריים: אלכסנ

  בורוסיסקנו-וסובייטיים בים השחור: אודסה, סבסטופול 

בשכלו של מי  "כך בפשטות שמעידה על זלזול  :אלוף ימי מחמוד פהמי כותב בספרו "דף מההיסטוריה" ואומר

ם אדומים וצהובים וכחולים שמשליכים לעברם. האם עד  ששומע, כאילו הוא מדבר לעם פרימיטיבי ששמח בחרוזי

או שמא לא הבין פשים? יול עם של טמכדי כך תיאר לעצמו את התמימות שלנו? או שמא העמיד פנים של פיקח 

, כאשר הבריטים ביקשו אישור למטוסי חיל  1936ואולי כן הבין, שמצרים כבר התנסתה בניסיון הזה בהסכם של 

 בשמי מצרים, בתמורה לאישור למטוסי חיל האוויר המצרי לטוס בשמי בריטניה.  האוויר הבריטי לטוס

  -כפי שביקש בהמשך  -אם הביקורים היו תמימים כפי שתיאר אותם הרמאי הטיפש, אזי מדוע ההסכם המדיני, או 

ות יש מסמך כתוב וחתום על ידי מפקדי שני חילות הים? האם התעלם מכך, שלביקורים של ציים במדינות זר

כללים ועקרונות במסורת הבינלאומית, ושכלי השיט של הציים הללו מתקבלים בקבלת פנים רשמית, ולאחר 

 הביקור שנמשך שלושה או ארבעה ימים נפרדים באופן רשמי? האמנם התעלם מכך?

בכל מכללה ימית בעולם החניך יודע זאת היטב, והוא גם יודע שכל התעלמות מהמוסכמות והכללים הללו 

 פגיעה וזלזול בריבונות.משמעותם הפרה של הסכמה שהסכימו המדינות, וכי התעלמות מהמוסכמות אינה אלא 

הוא לא התעלם מכך כלל וכלל, ואין ספק שהוא ידע שאנחנו יודעים, אבל הוא התעלם מכך וביטא מילים ריקות כמו 

אם נתעכב לרגע על שיתוף פעולה וידידות. אלא ששיתוף פעולה וידידות היו חפים מכל מטרותיו שלשמן הגיע. 

ידות ושיתוף הפעולה לשיטתו משמעותם המטרה לשמה הגיע נוכל לדעת מה הייתה כוונתו בידידות, כאילו היד 

 שהוא ישוטט במימינו וישתולל בשמינו ללא פיקוח וללא חשבון". 
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 היה כדלהלן: 1965הדבר החשוב ביותר שנכתב בהצעת ההסכם שהביא אדמירל גורשקוב בשנת 

ל סלימאן עזת המשלחת הימית הסובייטית בראשות אדמירל גורשקוב והמשלחת הימית המצרית בראשות הגנר

נפגשו, ומתוך רצון לחזק ולהוסיף על היחסים בין חיל הים הסובייטי לבין חיל הים המצרי הסכימו על הדברים 

 הבאים:

במהלך ביקוריהן הרשמיים והבלתי רשמיים   –לספינות המלחמה וספינות העזר הסובייטיות תהיה הזכות  .1

קה הערבית המאוחדת. כן תהיה לספינות  להיכנס ולהישאר בנמלי הרפובלי – והביקורים המבצעיים 

 בים השחור לאותה המטרה. המלחמה וספינות העזר המצריות  אותה הזכות 

לספינות המלחמה וספינות העזר הסובייטיות תהיה הזכות להיכנס ולהתקבל במפרצים ובמעגנים באזורים   .2

שנקבעו, והאזורים הללו ניתנים לשינוי בהסכמה ובשיתוף בין המפקדה הסובייטית לבין המפקדה  

 המצרית. 

ניים של במטרה לפשט את נהלי הכניסה של הספינות הנ"ל למים הריבו  –שתי המשלחות הסכימו  .3

 על הכללים הבאים:  –הרפובליקה הערבית המאוחדת 

ונמלי הים השחור הסובייטיים במסגרת  קע"םספינות המלחמה וספינות העזר תיכנסנה לנמלי  ( א

ביקורים רשמיים ובלתי רשמיים על פי הודעה מוקדמת לשלטונות הצי. ההודעה תוגש על ידי  

 יום לפני הביקור.  21הנספחים הצבאיים 

ונמלי הים השחור הסובייטיים במסגרת  קע"םספינות המלחמה וספינות העזר תיכנסנה לנמלי  ( ב

ביקורים מבצעיים בהתאם להודעה מוקדמת שתוגש לשלטונות הצי באמצעות מפקד שייטת הספינות  

 שעות טרם הביקור.   48 –או מפקד הספינה במועד שלא יפחת מ 

לעיל תיכנסנה לאזורים ולמעגנים במים הריבוניים   2ף ספינות המלחמה וספינות העזר הנזכרות בסעי (ג

שעות טרם   24 -על פי הודעה שתוגש למפקדת חיל הים המצרי במועד שלא יפחת מ קע"םשל 

 הביקור.  



יהיה מעל ארבעה  אין לצפות שמספר הביקורים הרשמיים והבלתי רשמיים של הספינות הסובייטיות  (ד

 יד וסואץ, ושמספר הספינות לא יעלה  ביקורים בשנה לנמלי אלכסנדריה ופורט סע
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בכל ביקור על חמש ספינות ושמשך הביקור לא יעלה על שבעה ימים. ספינות העזר תוכלנה להישאר          

 במעגנים לתקופה של עשרים יום בכל ביקור. 

ילות  ספינות המלחמה וספינות העזר תוכלנה להשתמש במכשירי האלחוט שלהן בתנאי שלא יפריעו לפע  .4

 האלחוט המקומית. 

הכללים וההנחיות, שינחו את אופי ההתנהלות במהלך הביקורים הללו, יבואו לידי הסכמה, וכן הנהלים  .5

שיש לנקוט באמצעות מפקדי הספינות המבקרות ושלטונות הנמלים של הנמלים בהם מבקרים. וכל זה  

 בהסכם המשותף בין מפקדי שני חילות הים. 

 יות מאושר על ידי נציגים רשמיים של שתי הממשלות. הפרוטוקול הזה צריך לה .6

, והוא רצה לשוב לארצו לאחר שמפקד חיל הים המצרי יחתום האדמירל הסובייטי הגיע ובאמתחתו המסמך הזה

עליו ושנציג רשמי של ממשלת מצרים יאשר אותו. במעמקי ליבו הייתה הכוונה להקים את הצי החמישי הסובייטי  

על נמלי מצרים והמעגנים שלה ובסיסי הצי ועל הזכויות ששדד באותו המסמך. הוא שיווק  בים התיכון, בהסתמך 

, כשהוא חושב שהוא יוכל לשטות במצרים בעלת התרבות ובעלת היסטוריה.  אותו בפשטות גדושה בנבזות ובכחש

 ת  וריבונותן. הוא הגיע עם מסמך שכל בור יכול לקרוא בו את הרמאות ואת הבוגדנות והעוינות לקודשי המדינו

נאצר היה באותה העת שקוע בחלומות על -האדמירל הסובייטי הגיע ) בניסיון ( לפתות את מצרים. עבד א

, והחובות היו כבדים מאד והנטל כבד האימפריה הערבית שלו וגם היה שקוע למעשה בהרפתקה המוזרה בתימן

בקולוניאליזם ככל יכולתו, ואולי ישיג מהסובייטים חלק מהתחייבותם  נאצר האמין שהוא נאבק -עבד אמנשוא. 

לעולם השלישי. במקביל לכך רצה להשיג מהסובייטים נשק במחיר סמלי, שלא יכביד עליו ולא יכריע אותו. אבל 

 אבוי!

את  , הוא קיבל נאצר את האדמירל גורשקוב והבין את מה שהוא הביא אתו ושמע את הבטחתו-כאשר קיבל עבד א

התוכן וגינה את הצורה. הוא סירב שייחתם מסמך בין מצרים לבינם בשום אופן ובשום רמה, אבל הוא הבטיח 

 שמצרים תבצע את תוכן המסמך מבלי לחתום עליו.  
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כל מה שהוא רצה,   – ליתר דיוק -גורשקוב לא שב למוסקבה בידיים ריקות לגמרי, אלא עם מחצית ממה שרצה, או 

סמך רשמי. סוכני הסובייטים טפטפו לעיתונות המערבית את תוכן ההסכם ואפילו טפטפו בכוונה כמה אבל ללא מ 

סעיפים, שפורסמו באחר העיתונים האמריקאים. אולי מטרתם הייתה כאן לממש הישג במלחמה הקרה שלהם נגד  

 ארה"ב.  

בכיר לכוחות המזוינים, כדי  הגיע לאלכסנדריה הגנרל בגרסקי, המומחה הסובייטי ה  1965בתחילת חודש מאי 

אלוף סלימאן עזת. במהלך הפגישה הוא נתן לו מסמך הסכם כמעט דומה לקודם  לפגוש את מפקד חיל הים  

שהוגש על ידי אדמירל גורשקוב, אלא שכאן היו תוספות של בקשה להקלות בסיורים אוויריים סובייטיים. המסמך 

ידי אדמירל גורשקוב, מפקד הצי הסובייטי. הגנרל בגרסקי  היה חתום ראש מטה חיל הים הסובייטי ומאושר על

ביקש ממפקד חיל הים ומפקד חיל האוויר המצרי לחתום על המסמך, וכן הגיש בקשה לביקור רשמי של כלי שיט 

 .  1965במאי  30עד  25כלית דלק בתקופה שבין סובייטיים באלכסנדריה, שכללו משחתת ושתי צוללות ומ

מי ציין, שבאותה העת הוא נסע במסגרת של משלחת צבאית בראשות אלוף מחמד פוזי, ראש אלוף ימי מחמוד פה

, במענה להזמנה של הכוחות המזוינים הסובייטיים להשתתף בטקס המטה הכללי של הכוחות המזוינים, למוסקבה

 לציון עשרים שנה לסיום מלמת העולם השנייה. 

די לפתור כמה בעיות בקשר לנשק, והאלוף מחמד פוזי שלח המשלחת ניסתה לקיים שיחות עם הצד הסובייטי כ

למוסקבה כבר קודם לכן באמצעות המומחה הסובייטי הבכיר בקהיר בקשה לקבוע מועדים לפגישות עם שר  

 ועם מפקד חיל הים אדמירל גורשקוב.  גרצ'קוההגנה הסובייטי, מרשל מלינובסקי, ועם סגן שר ההגנה מרשל 



"המשלחת הצבאית ציפתה להתקבל בקבלת פנים מיוחדת ולהתייחסות עמוקה, כגמול לשירותים  והוא אומר: 

 שסיפקה מצרים שהיו מעל ומעבר למנהג ולעקרונות, אבל דבר מכל זה לא 
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. נערכה קבלת פנים פושרת, וכאשר שאלנו את המלווה שלנו הגנרל על מועדי הפגישות שנקבעו הוא הסתכל  קרה

 מטומטם, שהוכיח שהוא איננו מודע לחלוטין לנושא הזה".   עלינו במבט

 הביקור הסתיים והמשלחת שבה לקהיר מבלי שהשיגה דבר. 

גיע  האיש מהם לא במאי  30עד  25כאשר הוגשה הבקשה לביקור של הספינות הסובייטיות  באלכסנדריה בין 

לסרב ולא לאשר את הביקור הזה, והוא הסכים  מרעבד אלחכים עא , והאלוף מחמוד פהמי הציע לפילדמרשלעדיין

 והודיע זאת למפקד חיל הים.  

המומחה הבכיר הגנרל בגרסקי הוזמן בידיעת אלוף סלימאן עזת והוא הודיע לו שהממשלה המצרית איננה 

לחתום על מסמך ההסכם, שמסר קודם לכן למפקד חיל הים ואשר היה חתום על ידי מפקד חיל הים  מסכימה

כלי וראש המטה שלו, )והיא( מסתפקת בהסכמות שבעל פה. כמו כן הודיעו לו על דחיית הביקור של  הסובייטי

השיט שביקש לפני כן למועד אחר. פניו של הגנרל החווירו, והוא שאל בדחיפות האם הייתה סיבה לכך, והתשובה 

 הייתה שזאת ההחלטה של הממשלה.  

גישה עם מפקד חיל הים. הוא מסר לו את ברכתו של אדמירל ביקש הגנרל בגרסקי פ 1965בתחילת חודש יוני 

, שהפיקוד שלו מסכים שלא לחתום על המסמכים וכן שלא יוחלפו מסמכים בנושא הזה גורשקוב ואז דיווח לו

 והסכמה על ההסכמים שבעל פה. הוא גם ביקש להחזיר לו את המסמכים שהגיש בעבר, והם הוחזרו לו.  

לביקור   –סיירת ושתי צוללות ומכלית דלק  –לי השיט הראשונים של הצי הסובייטי הגיעו כ 1965בחודש יולי  

לאחר הביקור הזה והביקורים שלאחריו עסקו שידורי הרדיו  ביולי.  6עד  2סלום בתקופה שבין - במרסא א

ת בנושא כניסת כלי השיט הסובייטיים לנמלים המצריים, ובמקביל לכך הסכימו השלטונו והעיתונות העולמית

עד חמישה בספטמבר  2המצריים על ביקור של שתי משחתות מהצי השישי האמריקאי בנמל פורט סעיד בימים 

1966  . 

 נאצר הוא זה שאישר לשתי המשחתות האמריקאיות לבקר בנמל  -הנשיא עבד א
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פורט סעיד. הוא כתב בכתב ידו על המזכר שהוגש לו באותו הזמן, שכל עוד אנו מאשרים לכלי שיט מהצי הסובייטי  

לבקר בנמלינו, הרי אין אלא להרשות גם לכלי שיט של הצי האמריקאי לבקר בנמל ) חסר שם הנמל. המשפט  

 המתרגם (.  –נקטע במקור 

נטייה לצד אחד על פני השני מול פורט סעיד העולם ומול של כאילו ביקש לשלול מעצמו  אשמה  ,הוא כתב כך

מדינות העולם השלישי ליתר דיוק. הוא רצה לקבוע זאת במסמך כתוב, על מנת שייראה זכאי אל מול ההיסטוריה.  

  לשלב שאין ממנו חזרה. אט אט בציפורניהם עד שיביאו אותו , שהסובייטים אוחזים בו אבל הוא לא הבין

רגיש שהוא תמיד יכול עליהם בכל עת שירצה, אפילו כאשר נסע למוסקבה לביקור חטוף בינואר נאצר ה-עבד א

ונאלץ לבקש מהמנהיגים הסובייטים אישור לשלוח כוחות רוסיים על ציודם וטיליהם ואף במדיהם הרשמיים,   1970

ה העת הוא חשב שהוא יוכל כדי להגן על קהיר ועל שאר ערי מצרים כנגד מטוסי חיל האוויר הישראלי. אפילו באות

 להוציא אותם בכל עת שירצה.

נאצר לקח על עצמו. ביקורים בזה אחר זה, מטוסים זה -הרוויחו הרבה מההבטחה שבעל פה, שעבד אהסובייטים 

אחר זה אל שדות התעופה והבסיסים האוויריים המצריים, שישמשו כמוצבים קדמיים לסיורים נגד הצי השישי 

ון בקלות ובנוחות. נמלי מצרים הפכו להיות מעין בסיסים ימיים של הצי החמישי הסובייטי,  האמריקאי בים התיכ

  / מודיעין  עבור מטוסי הסיור פכו להיות בסיסים אוויריים קדמיים שהוקם כתוצאה מכך. כך גם שדות התעופה ה

 הסובייטיים. אבל כל זה התבצע ללא מסמך כתוב.  



במתינות ובסבלנות, על קצות האצבעות. מצדם היה זה על דרך  צעההכניסה של הסובייטים לתחום הזה התב

הם המשיכו להשתמש בבסיסי הים והאוויר, והשימוש במצרים   העדינות וההסכמה.  –הניסוי והלחץ, ומצד מצרים 

 כבסיס עבורם, כפי שנכתב במסמך הראשון שלהם, הפך להיות בדיחה מרה ביותר.

. אז התנו הסובייטים שני תנאים לאספקת נשק למצרים: 1967שנת המצב נמשך כך עד שהגיעה הנכבה של  

 הראשון הוא אספקת 
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יועצים צבאיים לכוחות המזוינים. השני: היענות לבקשתם להקלות בנמלים ובשדות התעופה ואחסון דלק וחלקי  

בסיסים עבור ספינותיהם  להיותחילוף והקלות בתיקון כלי השיט ברמות שונות. במילים אחרות, שהנמלים יהפכו 

 בסיסים עבור מטוסיהם. הפעם התנו שההסכם יהיה כתוב וחתום על ידי שני הצדדים.   –ושדות התעופה 

קודשי מצרים הפכו להיות מותרים לידידים האויבים, ובכבוד מצרים מתעללים בעלי הם קבלו מה שרצו ויותר מכך, 

נעשה דומה לארמון הנציב העליון הבריטי במשך הכיבוש האנגלי יטי העליון הסובי האורחים. ארמון הנציב הברית

במצרים. קצינים מצריים רבים זנחו את השירות ופרשו לגמלאות רק בשל חילוקי דעות בינם לבין היועצים  

 הסובייטים, שהפיצו את הקומוניזם.  

 מאז שנת  ,יותר ומתוחכמים   הסובייטים לא הסתפקו במה שגזלו אלא דרשו עוד ועוד והורו על דברים מסוכנים

נאצר התיר לסובייטים ולאחר שבעצם הכריחו אותו לבקש מהם לשלוח יחידות צבאיות על  -ולאחר שעבד א 1970

 ציודן מהצבא האדום למצרים כדי להגן הגנה אווירית על קהיר ועל אלכסנדריה ואסואן. 

, התקדמו הסובייטים  1970דש מרס לאחר שהגיעו הכוחות הצבאיים הללו והתבססו בעמדותיהם במהלך חו

בשלוש מגמות במגזר הימי כדי לבלוע אותם לגמרי ולקחת ככל שהתיר להם ההסכם הכתוב. המגמה הראשונה: 

מדברים בשמה ואודותיה להבהיר לעולם כולו ולהפיץ, שמצרים על נמליה ומימיה היא שפחה שלהם, והם אלה ש

המי גילה זאת כאשר קרא את הפרסום לימאים שמוציאה  בחוגים הימיים הבינלאומיים. האלוף מחמוד פ

מטרוח המצרי הועבר למיקום שונה  מרסההאדמירליות הבריטית, ומצא שמיקומם של חלק מהמצופים  בנמל 

וצוינו נקודות הציון שלהם. בפרסום ההוא נכתב, שמקור המידע הזה הוא מנהלת המדידות הימית הסובייטית 

 בלנינגרד. 
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מהסוכנים ומהשליחים שלהם לעיתונות   -בחלקה עם עובדות  – במכוון זאת בניגוד לאינפורמציה שהודלפה

ולכתבי העת הזרים. הכוונה מאחורי זה הייתה לרמוז למדינות העולם שמצרים הפכה להיות בת חסות סובייטית  

 והונגריה.  ין וצ'כוסלובקיהוכי הם מסוגלים לדבר אודותיה ואפילו לדבר בשמה, כפי שהם מדברים בשם פול

שהם כפו על עצמם בהתחלה, ולאחר שהתייצבו והעניינים   השתחררות מחלק מהמגבלותהמגמה השנייה: 

הם רצו להשתמט אפילו מקבלת אישור כניסה או יציאה עבור כלי השיט שלהם  -התקדמו לשביעות רצונם 

 מהנמלים המצריים.  

מטרוח, המרוחק מאה וחמישים  מרסהבמפגיע מצדם לגזול את נמל  המגמה השלישית: ניסיונות חוזרים ונשנים

 מייל מערבית לנמל אלכסנדריה.  

הופתעה מצרים בבקשה מצד ברית המועצות להתיר כניסה של אחד מכלי השיט שלהם לנמל   1969בשלהי שנת 

, על מנת שכניסת  מטרוח. באותה העת נענו בקשותיהם, וחיל הים נאלץ להקים נקודת ריכוז במרסא מטרוח מרסה

. לאחר מכן הם התמידו בבקשות נוספות דומות. לאחר הספינות הסובייטיות תהיה תחת פיקוח ושליטה שלו

מטרוח, הם העלו דרישות נוספות    רסהמשהשיגו את הסכמת השלטונות המצריים לכניסת כלי השיט שלהם לנמל 

ו להיכנס לנמל. בו בזמן הם ביקשו להביא רציף  ) שנועדו ( לספק את הצרכים המנהלתיים עבור ספינותיהם שיוכל

צף, ולאחר מכן ביקשו לנקות את המעבר הימי, להציב מצופים ותמרורי ניווט כדי לסמן את המעברים הימיים, 

 ולאחר מכן ביקשו לספק מחסן צף עבורם באופן קבוע, כדי לתספק את ספינותיהם במזון.  

, סגן ראשון של מפקד הצי  ובקאזאטונ, שכללה את אדמירל יטיתהגיעה למצרים משלחת סובי 1970בחודש יולי  

הסובייטי, ואת אדמירל גרומוב ממפקדת חיל הים הסובייטי. המשלחת ביקרה בנמל ברניס בים האדום ובנמלי 



 מרסהסלום, וקיימה עם הצד המצרי פגישת עבודה . הפיקוד המצרי החליט להפוך את נמל -א-מטרוח ו מרסה

 מהלך הדיון בנושא הנמל החדש במרסא מטרוח הגיעה למצרים משלחתמטרוח לבסיס ימי. ב
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מברית המועצות בראשות תא"ל ימי קריפקו וואסילי, שהגישה בקשה כתובה להקים בנמל נקודה מנהלתית וטכנית  

גבי  עבור כלי השיט הסובייטיים. כמו כן הגישה המשלחת כמה מחקרים הנוגעים לנמל החדש, כולל מחקר מיוחד ל

 הכניסה לנמל. 

הגיעה למצרים בפעם השנייה המשלחת בראשות תא"ל קריפקו וואסילי, במטרה ברורה   1970באוקטובר  30ביום 

לתאם את הנושאים הקשורים בהקמת אזור אספקה טכנית ומנהלה עבור כלי השיט הסובייטיים במרסא מטרוח.  

 ם להתמקם בנמל החדש, כדלהלן:המשלחת הסובייטית הגדירה איזה כלי שיט סובייטיים צפויי

ספינות טילים  4ספינה לייצור חשמל ומים וטעינת מצברים,  1ספינת סדנא,  1ספינות מלחמה,  4  -3צוללות,  2

סירות נוסעים. המשמעות  3  -2גוררות,   2 -1ספינות עזר,  3  -2, מחסן צף  1ספינת אפסנאות,  1, 20548מדגם 

 טרוח.  הייתה הקמת בסיס ימי סובייטי במרסא מ

 מטרוח וביצע שם פעילות בלתי שגרתית, כמו למשל: מרסההדוב הרוסי לא חדל מלהשגיח על 

זירוז הצד הסובייטי באורח בלתי שגרתי להציב רציף צף, כדי לקבוע את הנוכחות הסובייטית במרסא  -

 מטרוח.  

פרסום הודעות באופן בלתי שגרתי למקורות המערביים על ידי הצד הסובייטי כדי שהללו יפרסמו אותן,   -

 על ידם ולקבע את הנוכחות הסובייטית שם.  ובכך להודיע על השימוש במרסא מטרוח
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 את הדברים הבאים:  12/4/1971סוכנות יונייטד פרס פרסמה ביום 

 הודיעו כדלקמן: "מקורות דיפלומטיים בלונדון 

נמל מיוחד במרסא מטרוח, שיעניק הקלות ימיות לספינות  הקמת ים ברית המועצות ממהרת להשל .1

 ת שלה. חשובה לצוללת האטומי הרוסיות בים התיכון ויהווה נקודת מחסה

הקמת הנמל מתבצעת על ידי מומחים ומהנדסים סובייטים במהירות הרבה ביותר הרחק מעיני משקיפים   .2

 מצריים.  זרים, כולל

חינת חודשים ותהיה זאת דריסת כף הרגל הימית בערכית ביותר מב 18הקמת הנמל תושלם תוך  .3

 הרוסים, שכן מטרוח מצטיינת בהיותה מבודדת.

הרוסים דוחים את הרמיזות שאומרות, שהם מקימים בסיס ימי במרסא מטרוח. הם מעדיפים לכנות אותו   .4

 בשם "הקלות ימיות". 

 רוח הוא יהיה נמל מודרני מצויד להפעלת ספינות מלחמה וצוללות" מט מרסהכאשר יושלם  .5

 ) י.פ. לונדון (. 

 

 (20)( 12/4/1971מיום  102/ 71) סיכום המידע מספר 

, כלומר חמישה ימים לאחר מהפכת התיקונים, הביא הצד הסובייטי לשר המלחמה 1971במאי  20בערך ביום 

מרכז פיקוד מתנייע  יםהקל, וכן פיקוד עבור הצי החמישי הסובייטי ביבשההצעה להסכם, ובה בקשה להקים מרכז 

 מטרוח ולשכן משפחות וחיילים של השייטת החמישית הסובייטית במרסא מטרוח ובאלכסנדריה.  מרסהבאזור 

 שר המלחמה שלח את הצעת ההסכם לאלוף מחמוד פהמי מפקד חיל הים כדי שיביע את דעתו, והלה כתב:

 : 49, וזה הנוסח1964את הפעילות הסובייטית הימית במצרים מתחילתה בסוף שנת מזכר שמסכם 

 
 מדגם זה  םסטי"ליגם מטרוח  במרסאמספר פרויקט של ספינת טילים מדגם 'אוסה'. מוזר שהסובייטים התכוונו למקם  48
שהמחבר היה מעביר את ספרו  לא היה מזיק  חזרה מייגעת על דברים שהמחבר כתב בעמודים הקודמים והוא "לועס" אותם שוב.  49

 לעריכה מקצועית 



 מזכר. להעביר לשר המלחמה, 

מטרוח והקמת בסיס ימי סובייטי   מרסההנושא: תמרונים וניסיונות של ברית המועצות להשתלטות על אזור 

 והתיישבות סובייטית ביבשה עבור חייליה: 
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רומוב, המומחה הבכיר לחיל הים באותה העת, בקשה למפקד חיל הים  הגיש אדמירל ג 1964בסוף  .1

מצרים ) אלכסנדריה, פורט סעיד,   – קע"םהמצרי לביקור של עד חמישה כלי שיט מהצי הסובייטי בנמלי 

חמש פעמים בשנה, ובמקביל יבקרו כלי שיט של הצי המצרי ביקורי גומלין   בסוגריים במקור ( –סלום -א

בסוגריים במקור (. בעקבות זאת הגיע מפקד הצי   –סיסק  ורובו) אודסה, סבסטופול, נבנמלי הים השחור 

הסובייטי אדמירל גורשקוב, שהגיש אותה הבקשה בפגישה עם המפקד הכללי של הכוחות המזוינים  

לשעבר. זה מצדו העלה את הנושא בפני הנשיא המנוח, אבל זה דחה את הבקשה, ורק הסכים שכלי  

כמו כל ספינת מלחמה של שאר המדינות.   קע"ם-קרו ביקורים רגילים בנמלים בהשיט הסובייטיים יב

שמועות סביב הנושא הזה נפוצו, ושידורי הרדיו והעיתונות העולמית עסקה בכך, והשלטונות המצריים 

 משחתות של הצי השישי האמריקאי בפורט סעיד.  2הסכימו בשל כך לביקור של 

בדרכים שונות להשיג הקלות ולהשיג מקומות על  1967, 1966, 1965הלחץ הסובייטי נמשך בשנים  .2

 לא ניתן אישור לדבר כלשהו.  1967היבשה לאחסון דלק וציוד, ועד יוני 

, לאחר ההתקפה האווירית הישראלית, נפגש המפקד העליון של הכוחות  1967ביוני   6 -5בלילה שבין  .3

המזוינים לשעבר עם השגריר הסובייטי בקהיר וביקש מטוסים עבור חיל האוויר שלנו, אבל הוא גירש את 

 .  קע"ם השגריר ממשרדו משום שבתמורה לכך הוא הגיש בקשות שקשורות בהקלות בנמלים ובחופים של

,  ניתנו לצד הסובייטי הקלות בנמלי אלכסנדריה ופורט סעיד לאחסון דלק וחלקי חילוף 1967אחרי יוני   .4

קיים הצד הסובייטי בדיקות רבות והגיש בקשות  ושהייה של חלק מכלי השיט בנמלים הללו לתיקונים. מאז 

 רבות והתקדם אתן בנסיבות ובמשברים שאפשרו לו להשיג אותן.  

מטרוח, וזאת פרסמה   מרסהצות העבירה לאדמירליות הבריטית אינפורמציה שהשיגה על ברית המוע

 , 1970ביולי   25בהודעות לימאים ביום 
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לשר   1970בספטמבר   1מיום   3595/ 324שציינו שהמידע הזה מקורו בצי הסובייטי ) ) מכתבנו מספר  

 המלחמה (. 

שכללה גם את  בקאזאטונוראשות אדמירל הצי הסובייטי ב משלחת סובייטית קע"ם-הגיעה ל 1970ביולי  .5

. המשלחת ביקרה בנמלי פורט סעיד, ברניס,  1964אדמירל גרומוב, שהחל לדון בנושאים הללו בשנת 

סלום, וקיימה אתנו שתי פגישות עבודה, שלגביהן נשלחו דוחות לראש המטה הכללי -א-מטרוח ו מרסה

ביולי   8ת ביום  העבודה השני שהתקיים עם המשלחת הסובייטי של הכוחות המזוינים. כללנו אותם בדו"ח

 (.   1970ביולי  12מיום  2882ר ) מכתבנו מספ 1970

, למרות היותו קטן וחוסר היותו  מטרוח מרסהבנמל  התעניינותמטרוח, אני חושב, שה מרסהאשר לנמל 

ח הן מן הצד הצבאי והן  מותאם לקליטת מספר מתאים של כלי שיט, זהו נושא מעלה חשדות וראוי לניתו 

 המדיני.  

.  יוואסיל קריפקוהגיעה למרסא מטרוח משלחת סובייטית בראשות תא"ל ימי  1970באוגוסט  15 -ב .6

מטרתה הייתה לקבוע אזור במרסא מטרוח כדי להקים מתקנים לנקודה מנהלתית וטכנית עבור כלי השיט  

 מרסהלבקשות הסובייטיות בנמל  למשרד המלחמה בנוגע 2 -ו 1הסובייטים. נשלחו מזכרים מספר 

הסובייטיות הייתה גם הקמת   הבהרנו שבין הבקשות 1970באוגוסט  21בתאריך  1מטרוח. במזכר מס' 

 נקודת בקרה טכנית ומרכז פיקוד וקשר על היבשה. שר המלחמה לשעבר התייחס למזכר כדלהלן: 

    הוא ניתן כיום בנמלי אלכסנדריה"אנחנו מוכנים להגיש את כל ההקלות והסיוע הטכני והמנהלתי כפי ש

 סלום. מעבר לכך נדרש אישור מדיני". -ו

, שבמסגרת תכנית 1970באוגוסט   27ביום   480/1/3411מספר   2הבהרנו למשרד המלחמה במזכר מס' 

 על ידי הצד הסובייטי: העבודה שהוגשה 

מטרוח, בניית גדר תיל מסביבה, ובתוכה יתנהגו כפי רצונם, ואף   מרסהקבלת כברת אדמה סביב נמל  .א

 אי סובייטי.  מצרי לא תותר כניסה אליה, כלומר להפוך אותה לשטח צב
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, הארת הגדר והקמת נקודת בקרה וביצוע שמירה על ידי  הקמת גדר תיל ומגדלי שמירה סביב האזור .ב

 השלטונות הצבאיים הסובייטיים.  

הקמת מפקדה ימית על החוף מצוידת במכ"ם, וכן הקמת תחנת איתות באור. המשמעות היא מימוש  .ג

 ח במבואות הנמל ובתוכו.  מטרו מרסהשליטה סובייטית מלאה על אזור 

  31מיום  130/19037החלטתו של שר המלחמה לשעבר לגבי המזכר הזה נכללה במכתבו מספר 

 : 1970באוגוסט 

לצד הסובייטי במרסא מטרוח ייחשב כהקלות ולא ברמה   קע"ם-"מה שניתן על ידי משרד המלחמה ב

 של הסכם מדיני". 

בנוגע לדיונים   המנוחשר המלחמה לשעבר לנשיא שנשלח מ,  30/8/1970מיום  174/70במזכר מספר  .7

שהתקיימו בין מפקד חיל הים המצרי לבין מפקד חיל הים הסובייטי, והדרישות שהעלה מפקד חיל הים  

נאצר אישר בכתב ידו ובחתימתו  -מטרוח, ואשר הנשיא ג'מאל עבד א מרסההסובייטי להתבססות בנמל 

 בשולי המזכר:

 טרוח יהיה כמו השימוש באלכסנדריה".  מ-"אלוף פוזי מדווח, השימוש ב

באמתלה  יוואסיל  קריפקוהמשלחת הקודמת בראשות תא"ל ימי  קע"ם-הגיעה ל 1970באוקטובר  30 -ב .8

מטרוח וכדי   תבאי בבריכה המערבית במרסא להקמת נמל כדי לסייע לקע"מ בדיונים ובהערכות הקשורים

לבצע את המטלות הנדרשות. מטרתה העיקרית הייתה תיאום השאלות הנוגעות להקמת נקודת אספקה  

הדרישות הועברו אלינו במכתב, שהעותק  טכנית ומנהלתית עבור כלי השיט הסובייטיים במרסא מטרוח. 

ה נשלח  . למשרד המלחמ1970בנובמבר  4 -הראשון שלו לתרגום לערבית הוגש למשרד המלחמה ב

 בנוגע לביקור הזה, ובמזכר הבהרנו:  1970בנובמבר   25ביום  4585/ משני/ 480/1מכתב מספר 

. מעיון בחלק השני של של הצעה להסכם הגישה נוסח ,ת שערכההמשלחת הזאת, כתוצאה של הבדיקו

 המסמך הזה, אשר עוסק בהתמקמות של כלי השיט הסובייטיים  
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אה של כמות המתקנים וההתקנות הנדרשים עבור הצד הסובייטי בתכנית  במרסא מטרוח. מתוך השוו

הנמל החדש לעומת המתקנים וההתקנות הנדרשים לחיל הים המצרי מתברר, שהמשלחת הגיעה  

שאין שום הכרח  מלכתחילה כדי לדון בתכנית להקמת בסיס ימי סובייטי במרסא מטרוח. במזכר הצענו, 

לבדיקת הנמל החדש ישונה לדו"ח של ראש המשלחת הסובייטית  לחתום על הסכם, וכי החלק שנוגע 

למפקדת חיל הים, וכי מצדנו יוגש מכתב תודה שהוא ייקח למפקד חיל   אודות הפעולות של המשלחת שלו

 הים הסובייטי.  

חוליות מדידה סובייטיות בסיוע של ספינת מדידה ויחידות מדידה שרטטו בתקופה שבין ספטמבר ועד   .9

מטרוח והאזור השכן. אנחנו ביקשנו מהצד הסובייטי להעביר לנו את  מרסהה של נמל מפ 1970דצמבר 

התוצאות שיקבלו והעתק של המפה שהם פועלים לפיה, אולם עד כה הצד הסובייטי לא העביר שום  

 תוצאה שהם הגיעו אליה.

הצד הסובייטי התעקש בתקופה האחרונה לקבוע הוראות ודרכי כניסה ויציאה של כלי שיט סובייטיים אל  .10

, וכן ארגון ההפלגות שלהם במים הריבוניים, ושההוראות הללו יהיו חתומות   קע"ם-ומהנמלים והמעגנים ב

ר מספר על ידינו ועל ידם כך שיהיה מסמך מחייב. אני כתבתי מזכר בנושא לשר המלחמה לשעב

 , ובו נאמר:1971בפברואר  480/1/561

כלי השיט הסובייטיים פוקדים את הנמלים והמעגנים המצריים כבר מזה קרוב לארבע שנים ללא   .א

 ההוראות הללו, מה שאומר, שהסיבה ללחץ היא כדי להשיג פריבילגיות חתומות.  

ביקור של כלי שיט כי הפרוטוקול מיוחד לגבי דרלחתום על   1965הצד הסובייטי ביקש כבר בשנת  .ב

, במצרים. המסמך הוגש כשהוא חתום על ידי מפקד חיל הים הסובייטי,  קע"םסובייטיים בנמלי 

 ונדרשה אז חתימה של חיל הים כדי לפעול לפיו. 

 נאצר. המשכנו עם העיקרון של אי חילופי מסמכים - הדבר נדחה על פי הוראות הנשיא ג'מאל עבד א
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מפקד  בנושא הזה אלא להסתפק בהסכמות שבשתיקה. הצד הסובייטי לקח את המסמך החתום על ידי 

 (. 21)חיל הים הסובייטי

 . 1971בפברואר  20מיום   3655/ש'/130שר המלחמה לשעבר הסכים לרעיון הזה במכתבו מספר 

המלחמה במכתבנו   הצד הסובייטי ביצע פעולות יוצאות דופן במרסא מטרוח, ובנושא זה נשלח מזכר לשר .11

 ובו נכתב: 1971במאי  17ביום  2567/משני/ 480/1מספר 

להציב את הרציפים במטרה להשתמש במרסא מטרוח  –בשיטות יוצאות דופן  -הצד הסובייטי הזדרז  .א

 ולקבוע את הנוכחות הסובייטית במקום.  

שיפורסמו, וזאת  הודעות למקורות המערביים על מנת  –באורח בלתי שגרתי  –הצד הסובייטי פרסם   .ב

 לגבי השימוש ) שהם עושים ( במרסא מטרוח וקביעת הנוכחות הסובייטית שם.  

הצד הסובייטי שואף לזרז הקמת נקודת אספקה ותיקונים עבור הצוללות ולרווחת צוותיהן במהלך   .ג

 התיקונים. המהלכים הללו הינם לא יותר מאשר הקדמה לדרישות נוספות להרחבה בעתיד.

הגיעה למרסא מטרוח בדרך האוויר בפעם השנייה בעשרת הימים האחרונים   1971 במאי 23אתמול  .12

אנחנו שלחנו מחיל הים את אל"מ קצין מטה מחמד עלי  משלחת בראשות סגן שר ההגנה הסובייטי. 

מחמד, סגן ראש מחלקת המבצעים, כדי להיפגש אתם במרסא מטרוח. התקיימה פגישה בראשות מפקד 

 הבסיס הימי במרסא מטרוח, שנכחו בה מהצד הסובייטי: 

 , חבר המשלחת שבאה מבריה"מ. וואסלייבאדמירל   -

 ים אדמירל שורנאבאי, היועץ למפקד חיל ה -

 תא"ל ימי דיטשנקו, היועץ לראש מחלקת המבצעים. -

 תא"ל ימי סרגיי ברחומנקו, מהקבוצה של הגנרל אוקונייב בקהיר.  -
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 אדמירל וואסלייב הגיש לנציג חיל הים בקשה, ולהלן תמציתה: 

, וספינותיה נשארות בים קע"םהצי הסובייטי בים תיכון מבצע משימות לטובת ברית המועצות ולטובת  .א

למשך תקופות ארוכות. הצי זקוק לנמלים כדי לבצע תיקונים ואספקה בים התיכון במקום שנשוב לברית  

 המועצות, וזאת על מנת לחסוך בזמן ובהוצאות.  

רוח הנוכחי הוא המתאים ביותר להקמת נקודת אספקה מט מרסהההנהגה הסובייטית חושבת, שנמל  .ב

ספינות מלחמה ) כך במקור ( יתמקמו שם וכמה ספינות עזר,   50350ותיקונים עבור הספינות הסובייטיות. 

 בעומק מתאים במרסא מטרוח.   רציפים צפים  2ולשם כך הוצבו 

מטרים. בסוגריים   6כעת מטרים )  8 -ברית המועצות רוצה להעמיק את מעבר הכניסה לנמל מטרוח ל .ג

   במקור (, ואם זה מהווה קושי מבחינתנו, הם יכולים לעשות זאת באמצעים שלהם ובכוחותיהם. 

 הקמת מבנה בשטח הנמל הנוכחי, שיהווה מרכז פיקוד וניהול עבור חיל הים הסובייטי באזור הזה. .ד

מכלים למים מתוקים שיכילו  טון סולר, ו 1000טון מזוט,  3000הקמת מחסני דלק בנמל הנוכחי שיכילו  .ה

 טון.   500

מתן המבנים הזקוקים לתיקונים כעת והכנתם לבסיס הימי המצרי במרסא מטרוח, על מנת שישמשו  . ו

 כמחסני ציוד ותחמושת וכלים וכד' ולרווחה לחיילים הסובייטים.  

, תוך  מכוניות ממותקנות. בסוגריים במקור ( באזור שמסביב למרסא מטרוח 42הקמת מרכז קשר )  .ז

חיילים וקצינים   280 -275הקפדה על הסתרתן מעיני האזרחים, ולעשות את הסידורים להקמת צוות של 

ביבשה עבור המרכז, במסגרת הקבוצה של חיל האוויר הסובייטי שתתמקם באזור הזה. המטרה של  

 רכז הזה הינו שליטה על ספינות השייטת החמישית הסובייטית בים התיכון.  המ

 הצד הסובייטי יבצע תיקונים פנימיים בספינותיו במהלך הימצאותם .ח
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 במרסא מטרוח, והם מקפידים לשמור על ניקיון מי הנמל, לאור היותם מודעים לכך שזה אזור תיירות ונופש. 

 
כלי שייט   20-לעיל, מדובר בכמות של כ  366 דלפי פיסקה קודמת  בעמו  כנראה טעות סופר אצל המחבר. כמות לא הגיונית בעליל. 50

 הציב במעגן מרסא מטרוח שהסובייטים התכוונו ל 



החיילים הסובייטים לאור שהייתם תקופות ארוכות בים. הקלות אלה מתן הקלות לרווחת הקצינים ו .ט

 תכלולנה: 

 חדרי אוכל ומקומות לינה-1

שכירת דירות להלנת המשפחות, כמאה משפחות באופן עקרוני, או שכירת בתי מלון בתנאי שיהיו   -2

 מצוידים במקומות לבישול לכל קבוצת דירות.  

מהאחד ביולי הבא, והוא מוכן לשלם כל מה שיבקשו בעלי  הצד הסובייטי היה רוצה שהדבר יהיה החל

 הדירות הללו או בתי המלון מהיום.  

הוסיף לבקשות של חיל הים הסובייטי במרסא מטרוח בקשה נוספת לגבי אלכסנדריה   וואסלייבאדמירל 

ד  הסובייטית, והצ מקומות מגורים למשפחות הקצינים והחיילים השייטת החמישית 200והיא, הקצאת 

 הסובייטי עומד על כך שהדבר יצא לפועל במהירות האפשרית. 

 מתוך הדיונים הובן, שהמשלחת הזאת הגיעה כדי לחתום על הסכם בנושא הזה. 

 מכל מה שנכתב לעיל ניתן להבין את הדברים הבאים:   :המסקנה

מטרוח לבסיס ימי אווירי סובייטי, שהוא ישלוט עליה שליטה  מרסהברית המועצות רוצה להפוך את  .א

 מלאה. 

וממשיכה להגביר את הנוכחות הסובייטית  לאזור מרסא מטרוח  תא מתגנבלשם השגת מטרתו הי .ב

באזור. היא שואפת להביא כוחות והקמת מרכז פיקוד ביבשה ומרכזי קשר ניידים, ואפילו להשתלט על 

השתלט על בתי המגורים ולהרחיק משם את המצרים, צעד אחר  בתי המלון בעיר מרסא מטרוח ול

 צעד, עד שהעיר מרסא מטרוח תהפוך להיות אזור סובייטי שלם ממבואותיה המזרחיים עד המערביים.  

ברית המועצות מנצלת את ההזדמנויות והמשברים ושולחת משלחות ונציגים כדי לקדם ולהגיש עוד   .ג

 מהיר של מטרתם ותכניותיהם., שיסייעו בביצוע ועוד דרישות
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ברית המועצות זקוקה כעת לנו יותר מאשר אנו זקוקים לה. כל הקלות, גם אם לא יענו על מלוא   .ד

בקשותיהם, יתקבלו בהכרת תודה, שכן הנוכחות הסובייטית באזור הים התיכון מתבססת לגמרי על 

  אישור של כבוד נשיא הרפובליקה., והנוכחות הזאת מותנית ב קע"םההקלות שהם מקבלים בנמלי 

ברית המועצות מעבירה הודעות באופן בלתי ישיר למקורות מערביים כדי שאלה יפרסמו אותן. מכאן   .ה

בעת   1964שההודעה על הנוכחות הסובייטית וקיבוע זכותם להקלות שהם יקבלו, כפי שקרה בשנת 

בעת פרסום ההודעות לימאים  ) וכפי שקרה (  ,ביקור כלי השיט הסובייטיים בנמלים המצריים

, וההצהרות של המקורות המערביים לאחרונה בדבר ההזדרזות 1970הבריטית בשנת  לאדמירליות

 של ברית המועצות להשלים הקמת נמל פרטי במרסא מטרוח.  

 מפקד חיל הים מצא לנכון: 

 לא להסכים לדרישות הסובייטיות לגבי הדברים הבאים: ( א

 הקמת מרכז פיקוד ביבשה.

 מרכז קשר נייד באזור מרסא מטרוח.  הקמת

שיכון משפחות קצינים וחיילי השייטת החמישית הסובייטית לא במרסא מטרוח ולא באלכסנדריה, 

 . קע"םשכן נוכחותם תעניק לשייטת הזאת אופי קבוע ויציב של נוכחות בנמלי 

רוח, אלא לא לחתום על שום הסכם או מסמך בנוגע להקלות אשר יוענקו לסובייטים במרסא מט ( ב

 להסתפק בהסכמות שבעל פה ולהיצמד לעיקרון של אי החלפת מסמכים בנושא הזה.

תהיינה כדוגמת מה שהם מקבלים כעת באלכסנדריה או  כל הקלות שיינתנו להם במרסא מטרוח (ג

 סלום, )וזה יהיה( על ידי בסיס מרסא מטרוח הימי. -בא

ה ונשלח בנושא למשרד המלחמה  אנו עומדים להקים נמל בבריכה המערבית של מטרוח שנבדק (ד

, והוא  יוגוסלביים. בבדיקה השתתפו מומחים    9/5/1971ביום  2490/משני/ 480/1מזכר מספר 

ק"מ. אנו   10עד  9 -יגיע ל שאורכם ולקלוט רציפים, צפוי לעלות על היכולת של נמל אלכסנדריה 

 מכינים מזכר שנשלח 
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השרים, כדי שהמשרדים האחרים ישתתפו בבדיקות לקראת לכבודכם על מנת שיוצג למועצת 

בשל גודש הסחורות בנמל אלכסנדריה  השלמת הפרויקט, אשר נחשב חיוני עבור החוף המערבי

להפוך את אזור מרסא מטרוח לאזור תעשייה. הניצול של  –לאחר השלמת הביצוע  –ואשר צפוי  



ויקט הזה, אשר חברת "הקבלנים  הסובייטים את האזור הזה ישים מכשול בפני השלמת הפר

  15ביום  130/10971מבצעת את השלב הראשון שלו ) מכתב משרד המלחמה מספר   הערביים" 

 (.   1970במאי 

 בברכה נאמנה         

 אלוף ימי 

 רחמאן פהמי-מחמוד עבד א

 מפקד חיל הים 

 :(22)מספר מה קרה לאחר הגשת המזכר הזה, ואומר האלוף מחמוד פהמי

לא שמעתי דבר בנושא זה אלא כאשר התקשר אלי הגנרל מחמד צאדק ואמר לי, שהנשיא יגיע היום מלוב למרסא  

מטרוח, והורה לפגוש אותו שם. אני אשלח לך מסוק שיעביר אותך למרסא מטרוח. ואכן, הגעתי לשדה התעופה 

 י שהנשיא הגיע לשם.מרסא מטרוח חמש דקות לפנ

למחרת בבוקר בירכתי את הנשיא בברכת בוקר טוב. יחד אתו היה שר המלחמה בסיור בעיר, שם ביקר באתר 

מול אתר ה"סירוקו" בכניסה למרסא   הרחבבהנמל החדש ובמבנה החדש המרוכז, ולאחר מכן ישבנו שלושתנו 

 א מטרוח. מטרוח משמאל, מקום יפה על גבעה גבוהה המשקיפה על העיר מרס

היה זה חורף, ובמקום לא היו תיירים, מזג האוויר היה בהיר והשמש זורחת ושולחת אלינו קרני חום למרות  

 עקיצות הקור הקלילות, שהביאו אלינו רוחות קלות קרות.

חלקת ו  את הדיונים הנשיא פנה אלי ואמר: אני רוצה לשמוע ממך את הנושא של מרסא מטרוח. התחלתי לפרט

, וכל אימת שציינתי אירוע מסוים אישר הנשיא את דבריי  1963הלשון של הסובייטים בהקשר הימי מאז שנת 

 ואמר: ג'מאל עדכן אותי על כך.  
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א נחתום אתם על אף הסכם, בעיקר לגבי השימוש במרסא מטרוח והקמתם סיימתי את דבריי ואמרתי, שראוי של

של מרכזי פיקוד נייחים וניידים במקום . כמו כן מן הראוי שנדחה את בקשתם לשכן את המשפחות במרסא מטרוח  

או באלכסנדריה, וכן גם עלינו לתת להם את ההרגשה שנוכחותם במצרים היא זמנית ולא לנצח, כפי שהם מנסים 

 מוז לעולם וכפי שהם חשבו או כפי שסוכניהם תיארו בפניהם שהם יישארו במצרים לנצח.  לר

דיברתי במשך כשעה או יותר וחשתי שהנשיא שבע רצון מאד מכל מה שאמרתי. עוד חשתי שהנשיא מסתיר  

ל הנשיא איזה סוד ואיננו רוצה לגלותו, גם לא למקורבים אליו ביותר. שיחתנו הסתיימה רק כאשר בא הרופא ש

ואמר לו: "רוח קרה החלה לנשב מעט ואני חושש לבריאותכם". הנשיא אמר לו: אל תפחד, ההחלטה בידי. הוא 

נעמד ואני הלכתי אתו אל המלון בו ישן, ולאחר מכן התנצלתי וביקשתי את רשותו לשוב לאלכסנדריה, והנשיא 

 .  השבוע הזה בדרכי לקהיר אמר לי: אני אבקר אותך במפקדת חיל הים

הנשיא הגיע למפקדת חיל הים וביקר באתר בו עסקנו בבניית ספינה חמושה בכוחותינו העצמיים לראשונה 

ים, ולאחר מכן בהיסטוריה הימית המצרית. הנשיא הרבה בתשבחות על הרעיון של בניית כלי שיט בכוחות עצמי

ם זמן רב. לאחר שסיים לשוחח פנה אל אולם ההרצאות, שם נפגש עם מספר רב של קצינים מחיל הים ושוחח את

ולענות על שאלות, ובדרכנו לאכול ארוחת צהריים, אמר לי: "אני אוהב לשוחח עם הקצינים שלך. יש להם עומק 

 והבנה מדינית גדולה". 

שנחתמו אתם לאחר שהשיגו הסובייטים הרבה ממה שרצו ותכננו, הם דחו כל הזמן את ביצוע עסקאות הנשק 

ותוך   1967וץ להוסיף פריבילגיות. כתוצאה מהלחצים הסובייטיים לאחר האסון של יוני והמשיכו להתחמק וללח

 , אשר ניצול הצורך הדחוף של מצרים בנשק ותחמושת וציוד, וכתוצאה של הלחץ של ההנהגה המדינית המצרית
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 , הפכה מצרים לקולוניה סובייטית.  ויתרה ויתור אחר ויתור 



 סאדאת.  -א ראנואנאצר נפטר ואת האחריות קיבל הנשיא  -הנשיא עבד א

התנאים השתנו, היחסים נעשו מתוחים, ובסופו של דבר החליטה מצרים לסיים את הכיבוש הסובייטי על מצרים  

                                                                                               . 1972ולגרש את המומחים ואת היועצים ואת הכוחות הסובייטיים ביולי 

 379עמוד 

 המחבר מובאשיר מטעמו של ות עיכפי שמופ  7הערות לפרק 

 .  1989. ספרית הרפובליקה  " אילת" טיבוע  –המחבר  .1

 . 1972באוקטובר  25ועד  1969בספטמבר  12קיבל את הפיקוד על חיל הים מיום  .2

 . 1982במרס  31ועד  1978באוקטובר   9קיבל את הפיקוד על חיל הים מיום  .3

 . 1987ביוני  4ועד יום   1983במרס  30קיבל את הפיקוד על חיל הים מיום  .4

 מטר.  1852 –מייל ימי   .5

, לאחר שהחליטו להסתיר את השם 1958זה היה השם שנבחר לאומה לאחר האיחוד עם סוריה בשנת  .6

 מצרים, שהיה שמה משחר ההיסטוריה והשם שמופיע בספר התנ"ך ) הספר של אללה במקור (. 

של זכארוב הרמטכ"ל הסובייטי. הגיע בראש משלחת צבאית רוסית גדולה ללמוד את הסיבות לתוצאות מר .7

 .  1967מלחמת 

מטר בשנייה, ואם מנגנון בקרת המכ"ם ) אלינט  321  -מדגם סטיקס טס במהירות של כ שטח -הטיל שטח  .8

ק"מ בקירוב, הרי שהזמן  7המתרגם (  והתצפית האנושית במשחתת היה מגלה את הטיל במרחק של  –

שניות או חצי דקה לכל היותר, ובזמן הזה המפקד או הצוות לא   25שנותר לצוות המשחתת לא עלה על 

 היו יכולים לנקוט שום אמצעי.  

 .   1969בנובמבר  10 –עיתון אלאהראם  .9

 .  1969בנובמבר  17 –עיתון אלאהראם   .10

 . 1969בנובמבר  16 –  ררוייט .11

 .  1969בנובמבר  17 –אלאהראם  .12

 .  1969בנובמבר  16סוכנות הידיעות הצרפתית, תל אביב,  .13

 . 142דף מההיסטוריה, אלוף ימי מחמוד פהמי, עמוד  .14

 .  1970בינואר  24, " אילת"  – ררוייט-סוכנויות הידיעות אסושיאייטד פרס, יונייטד פרס ו .15

 . 1970בינואר  26 -אלאהראם   .16

 .  1970בפברואר   21ויונייטד פרס, תל אביב,  ררוייטסוכנויות  .17

 .  1970בפברואר  7אלאהראם,  .18

דף מההיסטוריה, זיכרונותיו של אלוף ימי מחמוד פהמי, מפקד חיל הים ושר התעבורה הימית לשעבר,  .19
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 . 384דף מההיסטוריה, אלוף ימי מחמוד פהמי, עמוד  .20

לו בסיסים והקלות ופריבילגיות שהם רוצים, אבל ללא מסמכים, על מנת שלא נאשים על פי הכלל הם יקב .21

 את עצמנו ושההיסטוריה לא תאשים אותנו בעצם ידינו.

 . 394שם, עמוד  .22

      

  

  

 

 

  

     

 



       

        


